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Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
V zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Prešov bolo v roku 2015 celkom 50 rozpočtových
organizácií.
Dňom 1.1.2015 vznikla Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina, IČO: 42382530 v nadväznosti
na zrušenie Praktickej školy a Odborného učilišťa internátneho, ktoré do 31.12.2014 fungovalo ako samostatná
rozpočtová organizácia (IČO 42382530).
Dňom 1.1.2015 sa Špeciálna materská škola, Pod papierňou 2671, Bardejov stala organizačnou zložkou
existujúcej Spojenej školy, Pod papierňou 2671, Bardejov, IČO 42079322. Špeciálna materská škola vznikla
dňom 1.9.2014 a fungovala ako samostatná rozpočtová organizácia – IČO 42381371 do 31.12.2014.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti disponovali podľa správy o hospodárení za rok 2015
finančnými prostriedkami v celkovej výške 33 680 911 €. Prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky
boli 33 279 457 € a na kapitálové výdavky 284 415 €.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol v roku 2015 1713 zamestnancov, z toho pedagogickí a odborní
zamestnanci 1 267,3 a nepedagogickí zamestnanci 445,7. Priemerná mzda činila 1 004,16 €, pričom priemerná
mzda pedagogických a odborných zamestnancov bola 1 119,97 € a nepedagogických 674,87 €. Zamestnancom
bolo vyplatené odstupné vo výške vo výške 57 858 € a jubilejné odmeny 62 270 €.
Prehľad čerpania normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov
( v €)
Mzdy a poistné
prevádzka
normatívne spolu
odchodné
na dopravnú žiakov
na asistentov učiteľa
za mimoriadne výsledky žiakov
riešenie havarijných situácií
rozvojové projekty
vzdelávacie poukazy
príspevok na výchovu a vzdelávanie
sociálne znevýhodnené prostredie
vakcíny
príspevok na učebnice
nenormatívne spolu

zdroje
26 887 429
4 821 229
31 708 658
70 059
86 537
925 470
3 800
118 113
11 752
125 670
10 093
218 568
0
737
1 570 799

čerpanie
26 887 120
4 820 788
31 707 908
70 053
86 176
925 470
3 799
110 034
11 725
125 668
10 093
218 568
0
737
1 562 323

nevyčerpané
309
441
750
6
361
0
1
8 079
27
2
0
0
0
0
8 476

Zdôvodnenie nevyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov:
Dopravné - ŠZŠ Spišská Belá – nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 345,66 €. Nevyčerpanie
zdôvodnené zo strany školy – nepravidelná dochádzka žiakov pre chorobu. Školy budú upozornené, aby
monitorovali potrebu prostriedkov v záverečnej fáze roka a dôslednejšie pracovali na spresnení odhadu potreby
vo väzbe na indície o očakávanej skutočnosti pre úplné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov, resp.
umožnenie ich včasného presunu v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Havárie - finančné prostriedky na havárie z bežných výdavkov zostali nevyčerpané z dôvodu, kedy v samom
závere roka boli realizované viaceré pridelenia finančných prostriedkov s cieľom ich využitia podľa účelu, resp.
zmenou účelu, či presunom v rozpočte. Tieto prostriedky predstavovali nevyčerpané finančné prostriedky
na riešenie havarijného stavu u Spojenej školy Hanušovce a zo strany odboru školstva bolo požiadané o zmenu
účelu s nasmerovaním nevyčerpanej sumy na Spojenú školou Sabinov. K predmetnej zmene nebolo vystavené
rozpočtové opatrenie MV SR, hoci šlo o presun prostriedkov medzi rozpočtovými organizáciami, a tak uniklo
pozornosti zamestnancov, že samotná realizácia presunu medzi rozpočtovými organizáciami v štátnej pokladnici
nebola zrealizovaná. Dotknuté školy, hoci boli o presune prostriedkov informované, neavizovali danú
skutočnosť. Keďže štátna pokladnica nezobrazuje finančné prostriedky členené podľa účelu, z nečerpaného
zostatku nebolo možné vedieť, či nejde o prostriedky, ktoré sú ešte v štádiu pred čerpaním na prevádzkové
výdavky.
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Opatrenie : Nedočerpanie prostriedkov možno vyhodnotiť jednak ako nesystémový postup, jednak ako zlyhanie
ľudského faktora a zamedziť mu nasledovaným opatrením: Pri presunoch finančných prostriedkov medzi už
predtým zrealizovanými prideleniami na havarijné stavy je potrebné operatívne žiadať elektronickou poštou
vyjadrenie MV SR, či bude zmena dokladaná rozpočtovými opatrením – pri zápornej odpovedi považovať
oznámenie MŠVVŠ SR za podklad na vykonanie presunu a ten neodkladne realizovať v štátnej pokladnici
a elektronickou poštou a následne riadnou poštou oznámiť túto skutočnosť dotknutým školám.
Bežné výdavky na riešenie havarijných situácii v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti OU PO sa týkali nasledovných
havarijných stavov:
Názov školy

Bežné výdavky
v€

Názov havarijná situácia

ŠZŠ Hanušovce nad Topľou

Oprava strechy

22 713,00

ŠZŠ Hanušovce nad Topľou

Oprava izolácie budovy

56 420,00

ŠZŠ Hanušovce nad Topľou

Oprava ústredného kúrenia

4 980,00

SŠ Duklianska 2, Prešov

Oprava elektroinštalácie školy

7 800,00

ŠZŠ pre žiakov so zrak postihnutím internátna
or zl SŠI

Oprava plota školy

10 400,00

SŠ Stará Ľubovňa

Výmena okien TV

15 800,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2015 boli školám v zriaďovateľskej pôsobnosti pridelené finančné prostriedky na
kapitálové výdavky celkovej výške 284 811 €, čerpanie prostriedkov bolo v rovnakej výške, t.j. 100%
čerpanie upraveného rozpočtu.
(v €)
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, výstavba, techniky,
náradia a os. automobilov, výstavba, prístavba,
modernizácia a rekonštrukcia školských objektov
Riešenie havarijných situácii

116 333
149 636

Rozvojové projekty

18 846
284 815

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :

Stavebné práce, v rámci modernizácie a rekonštrukcie školských objektov:
UR 2015
v €

Názov školy

Stavebné práce

SŠI Snina

Vybudovanie spojovacej chodby

13 000,00

SŠI Snina

Nákup schodiskovej plošiny

11 990,00

SŠI Levoča, Nám. Š. Kluberta 2

Rekonštrukcia oplotenia dvora

68 952,00

SŠ Chminianske Jakubovany

Výstavba priestorov

22 995,20

ŠZŠ Jarovnice

Prístavba triedy

36 887,50

ŠZŠ Jarovnice

Zateplenie fasády

ŠZŠ Kežmarok

Zateplenie časti fasády

15 800,00

ŠZŠ Hanušovce nad Topľou

Zateplenie strechy

52 679,00

SŠI Masarykova 20C, Prešov

Rekonštrukcia budovy školy

7 000,00

12 205,10
241 508,80
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Prostriedky na nákup strojov a zariadení do školských jedální
Kúpa zariadení
do školských jedálni

Názov školy

UR 2015 v €

RC Spišský Hrhov

Nákup umývačky riadu

2 592,80

RC Spišský Hrhov

Nákup práčky

4 184,40

SŠ Stará Ľubovňa

Nákup konvektomatu

7 583,00

SŠ Stará Ľubovňa

Nákup univerzálneho robota

5 100,00

SŠ Duklianska 2, Prešov

Nákup kotla do ŠJ

5 000,00
24 460,20

V rámci rozvojových projektov získané finančné prostriedky na sprístupnenie bezbariérového vstupu:.

Názov školy

Názov projektu

SŠ Masarykova 20C, Prešov

Pohyb znamená život

UR 2015 v €

18 846

Zdroje financovania podľa § 23 ods. 1 Zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa v roku 2015
podieľali na financovaní škôl a školských zariadení nasledovne:

r.20

zriaďovateľ

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase,
keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces
presun
z r.
2014

OÚ Prešov

celkové
zdroje
2015

0

936

Čerpanie

286

presun do
roka 2016

0

Vrátené
do ŠR
1.CPPPaP Prešov – príjem z prenájmu priestoru trafostanice –príjem
ŠR 2. Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča650 príjem z prenájmu priestorov - čerpané

r.22

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a školských
zariadeniach

zriaďovateľ

presun
z r.
2014

OÚ Prešov

r.23

zriaďovateľ
OÚ Prešov

r.24

celkové
zdroje
2015
0

44 372

presun do
roka 2016
0

Vrátené
do ŠR
4

Vo vybraných školách a zariadeniach príspevky od žiakov,
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú . úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie
presun
celkové
presun do Vrátené
z r.
zdroje
Čerpanie
roka 2016 do ŠR
2014
2015
0

30 477

30 471

0

6

presun do
roka 2016

Vrátené
do ŠR

0

0

Príspevky a dary
presun
z r.
2014

OU Prešov

44 376

Čerpanie

0

celkové
zdroje
2015
50 740

Čerpanie
50 740
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INÉ ZDROJE FINANCOVANIA – NEZARADENÉ
DO SÚHRNNEJ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015
Spoločné programy SR a EÚ
Spojená škola internátna Stará Ľubovňa

kód zdroja

11T1

Program

Výchova a vzdelávanie mládeže

UR 2015

78 971,31

6 436,11

Podprogram

Infraštruktúra vzdelávania MŠVVŠ SR

čerpanie

78 971,31

6 436,11

Prvok

Premena tradičnej školy na modernú

%čerpania
mzdy
odvody
tovary a služby

100

11T2

100

12 216,35

554,97

4 145,75

191,74

62 609,21

5 689,40

Odborné učilište internátne Poprad

kód zdroja

Program

Výchova a vzdelávanie mládeže

UR 2015

224,05

39,53

Podprogram

Infraštruktúra vzdelávania MŠVVaŠ SR

čerpanie

224,05

39,53

Prvok

Premena tradičnej školy na modernú

%čerpania

100

100

mzdy

1 65,77

29,25

odvody

58 28

10,28

tovary a služby

0,00

0,00

13T1

13T2

Projekt financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014
Programová dohoda uzatvorená medzi Výborom pre finančný mechanizmus a Úradom vlády Slovenskej republiky
ako národným kontaktným bodom o financovaní programu „Miestne regionálne iniciatívy na zníženie národných
nerovnosti a podporu sociálnej inklúzie“

Názov projektu: „Rómske reálie ako nástroj inklúzie“
Účastník projektu: Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21, 082 33 Chminianska Nová Ves
Doba realizácie projektu: od 8.10.2014 do 30.4.2016
Financovanie projektu
85% z Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru. Rozpočet kapitoly 15 – Zahraničné granty
a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., kód zdroja
11E1; 15% z Úradu vlády Slovenskej republiky. Rozpočet kapitoly 11 – 11SP – prostriedky
na spolufinancovanie zo ŠR - SP1G - prostriedky na spolufinancovanie k zahraničným grantom a prostriedkov
poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv (§22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., kód zdroja 11E2.
Celkový rozpočet projektu je 39 215 €, prostriedky poskytnuté v roku 2015 boli 19 607,75 € a čerpanie v roku
2015 predstavovalo sumu 19 933,32 €.

Je potrebné uviesť, že v rok 2015 boli ukončené všetky práce spojené s projektom (zahájený v roku 2011
a v roku 2012 prerušený pre nedostatok finančných prostriedkov)

názov projektu
"Rekonštrukcia a modernizácia Spojenej školy v Poprade"
kód ITMS
22110120809
Číslo zmluvy o poskytnutie
NFP:
Z22110120430 01
Celkové výdavky projektu dosiahli sumu 1 048 956,84 € a úkony smerujúce k prevodu vytvorenej hodnoty
(hnuteľný a nehnuteľný majetok) do majetku školy ešte prebiehajú..
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