
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2010/2011 
 

 

 

I.  

a)       Základné údaje o  škole  

 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Borodáčova 2 

Telefónne číslo  02/43630904 

Faxové číslo  02/43630906 

Internetová adresa školy  www.borodacova.sk 

Elektronická adresa školy skola@borodacova.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 
 

 

Funkcia 

Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  Ing. Ema Mílová 

Zástupca riaditeľa školy Mgr. Anna Lattová 

Vedúca školského klubu detí  ––––––––––––––- 

Vedúca školskej jedálne  Jana Jančulová 

 

 

          Údaje o rade školy  

 

 

Termín ustanovenia rady školy  26.6.2008 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Ing. Jana Acechovská zástupca rodičov 

Podpredseda rady školy  Nora Gregušová zástupca rodičov 

Zapisovateľ  Miriam Elízová zástupca rodičov 

Členovia  Ing. Alena Kečkéšová zástupca rodičov 

 Želmíra Takáčová zástupca pedagógov 

 PaedDr.Martina Sršňová zástupca pedagógov 

 Renáta Klegová Zástupca ostatných zamestnancov 

 JUDr. Daniela Šurinová zástupca zriaďovateľa 

 Martin Barkol zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Peter Hrapko zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Martin Pener zástupca zriaďovateľa  

Počet zasadnutí  v šk. roku 2  
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    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

MZ 1.-4.roč. Mgr. Ivica Nemčeková 

MZ ŠKD Lenka Olšavská 

PK BIO-CHE Mgr. Renáta Ponyová 

PK SJL –  ANJ,NEJ,ZEM,DEJ,OBV Mgr. Dominika Ondriašová 

PK MAT-FYZ Daniela Poljaková 

PK výchovných predmetov Mgr. Ján Plišnák 

 

b)     Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet 

tried 

Počet žiakov k 

15.9. 

Z toho začlenení Počet žiakov k 

31.8. 
Z toho začlenení 

1. 1 24 0 19 0 

2. 2 21 6 20 6 

3. 1 25 0 25 0 

4. 2 33 1 32 0 

5. 2 31 2 32 2 

6. 2 29 2 27 1 

7. 2 31 5 32 5 

8. 2 45 4 46 4 

9. 2 35 4 34 4 

Spolu  274 24 267 22 

 

Údaje o školskom klube detí  

 
Počet 

oddelení  

Počet žiakov k 15. 9. Počet žiakov k 31.8. Priemerná 

dochádzka 

4 94 76 22 

 

c)     Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 

Celkový počet zapísaných (február)  21 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  3 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  12 

Počet prijatých  9 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  2 

Počet prijatých  2 

 

Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 10 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 23 

Konzervatórium  Počet prijatých 0 



d) –––––––––––––––––––– 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

pred- 

metov 

1,49 1,33 0 1,43 

 

Školským vzdelávacím  programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 

o nasledovné predmety 

 

Rámcový plán pre 1. ročník                                                    
 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 1. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
8 2 10 

Cudzí  jazyk - anglický 0 1 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 0,5  2 

Človek a hodnoty Náboženstvo Etická 

výchova 
0,5  2 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika výchova  1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  17 5 22 

 

Rámcový plán pre 2. ročník                                                    

 
Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 2. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
6 3 9 

Cudzí  jazyk - anglický 0 1 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1  1 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Náboženstvo/Etická 

výchova 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika výchova 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  18 5 23 

 

 

 

 



Rámcový plán pre 3. ročník                                                    

 
Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 3. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
6 3 9 

Cudzí  jazyk - anglický 3  3 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1  1 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Náboženstvo/Etická 

výchova 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 3 2 5 

Informatika výchova 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  20 5 25 

 

 

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

predmetov 

2,34 2,29 2,07 2,93 

 

Školským vzdelávacím  programom ste rozšírili výchovno-vzdelávací proces 

o nasledovné predmety 

 

Rámcový plán pre  5.ročník 

 
Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 5. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
4 1 5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3 1 4 

Príroda a spoločnosť Biológia 1 1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženstvo 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 3,5 1,5 4 

Informatika 0,5 0,5 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  21 6 27 

     

 
 

 



Rámcový plán pre  6.ročník 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 6. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 

4 1 5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 

3 1 4 

Druhý cudzí jazyk – 

Nemecký jazyk 

1  1 

Príroda a spoločnosť Fyzika 1 1 2 

Chémia 0,5 0,5 1 

Biológia 1  1 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženstvo 

1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 0,5 0,5 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 2 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  23 6 29 

 

Rámcový plán pre  7.ročník 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 7. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 

4 1 5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 

3 1 4 

Druhý cudzí jazyk – 

Nemecký jazyk 

1  1 

Príroda a spoločnosť Fyzika 1 1 2 

Chémia 0,5 0,5 1 

Biológia 1,5 0,5 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženstvo 

1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 3,5 1,5 5 

Informatika 0,5 0,5 1 

Človek a svet práce Svet práce   0,5  0.5 

Technika 0,5  0,5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

Počet hodín  24 6 30 
 

 



Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 

predmet 
 

 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 70 26 

2. stupeň 143 32 

Spolu 213 58 

 
 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy 
 

Počet žiakov, 

ktorí písali 

Matematika 

% úspešnosti 

Matematika  

- priemerná    

  percentuálna  

  úspešnosť v  SR 

Slovenský jazyk 

% úspešnosti 

Slovenský jazyk 

-priemerná     

  percentuálna  

  úspešnosť v SR 

34 45,2 52,9 53,9 58,2 
 

Správanie – znížená známka 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 

     

    2 

 

   

   2     

Počet žiakov so stupňom 3       1   

Počet žiakov so stupňom 4             1  

 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny 
spolu 

  677   689   720   1544   1775   1049   1838   2603   2318 

Neospravedlnené hodiny          1     6     19   31   33 

Žiaci s počtom 

neospravedlnených hodín 

viac ako 15 

         

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny 
spolu 

3630 
9616 

 
13246 

Neospravedlnené hodiny spolu 7 83 90 

 

Účasť školy na postupových súťažiach 
( uviesť len tie, v ktorých sa žiaci v mimoškolských kolách umiestnili na I. – III. mieste ) 

 

 

Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník 

Matematická olympiáda Molnár Michal 1. 

Pytagoriáda Jakub Suchánek 6. miesto 3. 



Pytagoriáda Jana Kováčiková(4. Miesto) 1.  

Pytagoriáda Karolína Hudecová(8. Miesto) 4. 

Pytagoriáda Michal Molnár 5. 

Pytagoriáda Michal Molnár 5. 

Pytagoriáda Jakub Petrus 7.  

Maksík 11 žiakov  3. a 4. ročník 

Vševedko 15 žiakov 3. a 4. ročník 

MAKS 17  žiakov 1. a 2. stupeň 

KLOKAN 34 žiakov 1. a 2. stupeň 

Deň Zeme – šaty z odpadového materiálu 12 žiakov 8. 

Maľovanie na vyradené práčky 5 žiačok 8. 

Chemická olympiáda 1 žiak 9. 

 

 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 

 

I. stupeň základnej školy 
Ročník trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A ŠVP + ŠkVP ANJ 

2. II. A ŠVP + ŠkVP ANJ 

 II. B ŠVP + ŠkVP ANJ 

3. III. A ŠVP + ŠkVP ANJ 

4.   IV. A V 3 jazykový ANJ 

 IV. B V 3 jazykový ANJ 
 

 

II. stupeň základnej školy 
Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

5. V.A ŠVP + ŠkVP ANJ 

 V.B ŠVP + ŠkVP ANJ 

6. VI. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ,RUJ 

 VI. B ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ,RUJ 

7. VII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ 

 VII. B ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ 

8.   VIII. A V 3; RVCj ANJ, NEJ 

 VIII. B V 3; RVCj ANJ, NEJ 

9. IX. A V 3; RVCj ANJ, NEJ 

 IX. B V 3; RVCj ANJ, NEJ 
ŠVP – štátny vzdelávací program 

ŠkVP – školský vzdelávací program 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu ku dňu 

koncoročnej klasifikácie 

  

Pedagogickí zamestnanci 

 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 

Z toho  

samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 

s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 

s II. atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci školy 0 17 11 2 

Odborní. 0 2 0 0 



zamestnanci školy 
Spolu 0 19 11 2 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich 

učiteľov 

Dôvod neodborného vyučovania 

HUV 5 Doplnenie úväzku 

NEJ 1 Doplnenie úväzku 

CHE 2 Doplnenie úväzku 

DEJ 6 Doplnenie úväzku 

OBV 3 Doplnenie úväzku 

ETV 1 Doplnenie úväzku 

TEH 1 Doplnenie úväzku 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 

roku  

       
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 

Typ vzdelávania 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích 

jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích 

jazykov na základných a stredných školách. 

4  špecializačné 

Informačný seminár pre učiteľov chémie 2 seminár 

Informačný seminár pre učiteľov matematiky 1 seminár 

Pracovný seminár z chémie k učebnici a PZ 2 seminár 

 Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

3 špecializačné 

Seminár k učebnici Prírodoveda 1.ročník 1 seminár 

Seminár k učebnici Informatická výchova pre 

2. ročník 

1 seminár 

Tvorba didaktických testov zo SJL 2 inovačné 

Planéta vedomostí 3 seminár 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete 

informatika 

1 inovačné 

 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

  Aktivity organizované školou 

- Deň otvorených dverí pre rodičov  

- Deň otvorených dverí pre deti a rodičov budúcich prváčikov 

- Otvorené hodiny pre deti z MŠ – cvičíme spolu 

- Výstava detských prác v spolupráci s MŠ 

- Imatrikulácia prvákov 

- Šarkaniáda 

- Helloween a súťaž vo vyrezávaní tekvíc 

- Deň čarodejníc a bosoriek – spolupráca s MŠ 

- Divadelné predstavenie – muzikál Perinbaba, predstavenie v DK Nivy 

- Škola v prírode na Homôlke, Duchonke 

- Prírodoveda – Mravec a jeho život – projekt 



- Mladý čitateľ -Čítam, čítaš, čítame -  - projekt 

- Mikuláš a besiedky s vianočnými tradíciami 

- Program pre deti MŠ – vianoce 

- Vianočné besiedky, posedenie pri jedličke v spolupráci s ŠKD 

- Interaktívne hodiny VYV – príprava darčekov na Vianoce (spolupráca 

s p.Sadílekovou) 

- Umelecké remeslá počas vianočných trhov – materiály v umeleckých remeslách 

- Súťaž v informatike iBobor 

- Lyžiarsky výcvik 6.-9.ročník, škola lyžovania pre 1. ročník a 2. ročník 

- Karneval pre deti ŠKD a prvý stupeň 

- Ozdravný pobyt v Čiernej hore 

- Plavecký výcvik pre 1. a 4. ročník 

- Plavecké hry 2x, Zdravotné plávanie 

- Noc v škole, noc v knižnici 

- Z rozprávky do rozprávky – čitateľská dielňa pre deti z MŠ 

- Zvieratá a my – ZOO Bratislava, 

- environmentálny projekt  „Zvieratá a ich mláďatá“, putovanie vodnej kvapky 

(Sadíleková) 

- Správajme sa k sebe slušne – spolupráca s CPPPaP 

- Marec – mesiac knihy – návšteva knižnice na Bachovej ulici, výstava kníh, Školské 

kolo Bratislavské metamorfózy,  

- Školské kolo Hviezdoslavov Kubín, Zlatý slávik 

- Školské kolo matematickej olympiády, Maks, Pytagoriáda, Klokan, Všetko vedko, 

Expert, Komparo, olympiády v ANJ, NEJ vrátane obvodného kola, dejepis, chémia, 

poézia, próza, olympiáda SJL 

- Návšteva – pesnička pre 5. ročník ANJ  

- Deň detí spojený s opekačkou 

- MDD v spolupráci s DK Ružinov pri Štrkoveckom jazere 

- Prešporáčik vyhliadkova jazda,  návšteva múzea 

- Deň matiek a Deň otcov spolu s besiedkami pre mamičky a oteckov 

- Zlepšovanie sociálno-psychologickej klímy v triedach – s CPPPaP 

- Hlohovec – Planetárium 

- Prírodovedné múzeu, prírodovedný projekt – „Poznávame listnaté a ihličnaté stromy“ 

- Vlastivedné múzeum, Vlastivedný projekt – práca s mapou 

- Prírodná rezervácia Kuľháň 

- Putovný pohár v ŠKD 

-  „Škola plávania“ 

- Deň ZEME – módna prehliadka šiat s odpadových materiálov v rámci 

Medzinárodného dňa životného prostredia 

- „Maľovanie na vyradené práčky“  

- Divadelné predstavenie – Skrotenie zlej ženy 

- Poznávanie a ochrana prírody spojená s hrami – Železná studnička 

- Testovanie žiakov – projekt ELDEL –zisťovanie porúch učenia u žiakov v spolupráci 

s PdF UK Bratislava 

- Interaktívna hodina – „Maľovaná hudba“ 

- Výchovný koncert, koncert v spolupráci s ZUŠ Exnárova 

- SNM Tahity, Majstri ducha spojené s prezentáciou prác v rámci otvorenej hodiny 

- Výstava prác  stredných škôl so zameraním na profesijnú orientáciu – JUVYR 

- Veterné elektrárne, múzeum voskových figurín 

- Vlastivedné a prírodovedné projekty – Národné parky Slovenska 



- Projekty v škole: - Mladý pestovateľ zeleniny 

- Petržalské bunkre 

- Prezidentský palác 

- Energia budúcnosti – AVION 

- Prírodoveda – Od larvy k motýľovi 

- Ružinovské fontány 

- Návšteva Flóry 

- Exkurzia Modrý Kameň 

- Besedy s policajtom 

- Beseda s ilustrátorkou 

- Projekty ročníka v jednotlivých predmetoch spojené s prezentačnými práci  

- Týždeň ANJ aktívne hovoríme len po anglicky 

- Rozlúčka s deviatakmi spojená so školskou akadémiou 

- Využívanie virtuálnej knižnice pedagógmi, žiakmi, práce s interaktívnymi cvičeniami 

- Detský parlament 

- Detský ombucman 

- Letná prázdninová činnosť ŠKD 

- Školský časopis Borodáčsky školotoč 

- Návšteva výstavy Deti na mesiaci 

 

  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

 

Spolupráca s: Liga proti rakovine, UNICEF, Modrý gombík, Ružinovským športovým 

klubom, CPLDZ na Hraničnej, knižnicou na Bachovej, Dentalalarm, CVČ ESKO, MŠ 

Exnárova a Bancíkovej, PZ Bratislava východ, Cultus Ružinov, CPPPaP, Združenie 

astmatikov Slovenska, OZ zodpovedne, fakulta M-F UK Bratislava, magistrát BA 

 

Návštevy: divadlo DPOH, planetárium Hlohovec, Devínska Kobyla, Slovenské národné 

múzeum,  veterná elektráreň, múzeum voskových figurín, Vlastivedné múzeum, Planetárium,  

ZOO Bratislava, akcie poriadané MČ Ružinov v areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere – 

Halloween, Deň detí, výchovné koncerty, Prezidentský palác, Flóra, Železná studnička, 

Detské múzeum – téma Afrika 

 

Školenia: matematika, chémia, prezentačné semináre k novej učebnici prírodovedy 

a informačnej výchovy, chémie, priebežné školenie v národnom projekte Modernizácia  

vzdelávacieho procesu na základných školách, tvorba didaktických testov 

 

Exkurzie: literárno-historická Modra – Červený Kameň, vlastivedná exkurzia „Prešporáčik“ 

– návšteva múzea, Dom u dobrého pastiera, Múzeum hodín, Prírodovedné múzeum, CHKO 

Malé Karpaty,  Prešporáčik – BA – Staré mesto, CPPPaP, Centrum pre liečbu drogových 

závislostí, historické centrum Bratislavy, Múzeum M.R.Štefánika, fakulta M-F, Petržalské 

bunkre z 2. Svetovej vojny – dejepis, Prezidentský palác, Flóra, veterná elektráreň, múzeum 

voskových figurín, Prírodná rezervácia Kuľháň, Slovenské národné múzeum, Petržalské 

bunkre 

 

Výstavy: Deň Zeme, JUVYR, BIBIANA, Flóra, voskové figuríny, SNM – Majstri ducha 

 

Besedy: prevencia drogových závislostí, v CPPPaP besedy na tému drogy, správaj sa slušne, 

stimulovanie kolektívov, Čas premien, Výchova k zdraviu, beseda bezpečnosť na cestách, 

počítačová bezpečnosť, prevencia šikanovania, prevencia proti násiliu a šikanovaniu, detský 



parlament, spolupráca s kynológmi – beseda spojená s praktickými ukážkami práce psovodov, 

rýchla zdravotná pomoc – poskytovanie prvej pomoci, hasiči 

 

Šport: vybíjaná ml. žiačky, Majster Ružinova – Vybíjaná st. žiačky, volejbal st. žiačky, 

plážový volejbal, futbal, flórbal, atletika, celoročná spolupráca s Ružinovským športovým 

klubom 

 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

Infovek MŠ SR 2004/2005 Podľa dohody 

Škola priateľská deťom UNICEF 2004/2005 Podľa dohody 

Svet je pre všetkých Sloboda zvierat 2005/2006 Podľa dohody 

Dentaalarm ZDRAVÉ ĎASNÁ, 

občianske združenie 

2007/2008 Podľa dohody 

Národný projekt Vzdelávanie 

učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 

jazykov 

Štátny pedagogický 

ústav 

2006/2007 2010/2011 

Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na ZŠ 

UIPS 2008/2009 2008/2013 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

v predmete informatika 

UIPS 2008/2009 2010/2011 

Energia budúcnosti EU - EBDA 2010/2011 dlhodobo 

 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
termín inšpekcie: 11.03.2010 – 16.03.2010 

zameranie inšpekcie: Stav a úroveň vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch 

v základnej škole. 

Závery: 

Silnou stránkou vyučovania a učenia sa vo vybraných predmetoch bolo overenie plnenia 

prostredníctvom priebežnej i záverečnej spätnej väzby, sprístupňovanie poznatkov 

a informácií žiakom zrozumiteľným spôsobom, v oblasti rozvíjania komunikačných 

kompetencií usmerňovanie žiakov k aktívnemu ústnemu a písomnému vyjadrovaniu. 

Výrazným pozitívnym prvkom bola pracovná atmosféra s rešpektovaním osobnosti žiakov, čo 

ich motivovalo k väčšej usilovnosti, podporilo ich aktivitu a záujem o učenie. 

K slabým stránkam patrilo rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti informačných 

a komunikačných technológií, rozvíjanie ich sociálnych (personálnych a interpersonálnych) 

kompetencií. Zlepšenie si vyžaduje aj oblasť rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich 

zručností žiakov a využívanie didaktickej techniky vo vyučovacom procese. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Hlavná budova (označovaná ako A pavilón) a vedľajšia budova (označovaná ako B pavilón). 

Hlavná budova je dvadsaťpäťtriedna budova. Celkový stav budovy je vylepšený, nakoľko sú 

v obidvoch budovách vymenené okná, ale v nevyhovujúcom  stave sú najmä hygienické 

zariadenia, ktoré sú čiastočne opravené, aby sme vylepšili ich havarijný stav. V spolupráci so 

zriaďovateľom pripravujeme kompletnú rekonštrukciu.  



V triedach je zastaralý nábytok. Všetky učebne sme pripravili tak, aby boli používané na 

výučbu vybraných predmetov, t.j., aby aj pracovné prostredie bolo zamerané na predmet, 

ktorý sa v danej triede vyučuje (slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, výtvarná výchova, 

zemepis). Na škole sa nachádzajú odborné učebne  na výučbu prírodopisu, chémie, fyziky, 

práce s počítačom(2x), dejepisu, dielňa, školská kuchynka. 

Jedna učebňa na prízemí sa využíva v popoludňajších hodinách na činnosť  výtvarného 

krúžku pre ZUŠ Prokofievova, ďalšie sa využívajú na výuku jazykov Jazykovou školou 

Class.  

Vo vedľajšej budove je sedem tried, z ktorých sa jedna využíva ako učebňa na výučbu práce 

s počítačom a štyri pre prácu školského klubu detí.  

V našej škole máme dostatočný počet učebníc na všetky predmety, ktoré sa vyučujú podľa 

starej koncepcie.  Nedostatok učebníc v prvom, druhom, treťom, piatom, šiestom a siedmom 

ročníku podľa nového štátneho a školského vzdelávacieho programu sme mali možnosť 

vykryť našimi starými učebnicami pre iné ročníky s prispôsobením výberu učiva pre daný 

ročník. 

Vybavenosť učebnými pomôckami je dobrá, máme dosť zastaraných učebných pomôcok, 

ktoré sa snažíme postupne obmieňať za nové a dopĺňať ich modernejšími. Snahou vedenia 

školy je sprístupniť počítače všetkým žiakom, zabezpečiť školenie personálu pre prácu 

s počítačom a následné využívanie IKT na jednotlivých predmetoch. V priebehu školského 

roku sme využívali interaktívnu tabuľu a do ďalších dvoch učební sme doplnili spätné 

projektory a premietacie plátna. 

 

m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok) 

 

 

n)    Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 Sledovať realizáciu školského vzdelávacieho programu v treťom a siedmom ročníku 

v nadväznosti na prvý, druhý a piaty, šiesty ročník a prípravu nového školského 

vzdelávacieho programu vo štvrtom a ôsmom. 

 

 Venovať pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov aj využívaním vyučovania pomocou 

interaktívnej tabule, výukových programov a inej didaktickej techniky 

 

 Venovať pozornosť vyučovaniu informatickej výchovy a informatiky a výsledky prác 

žiakov prezentovať formou projektov v týždni otvorenej školy 

 

 Skvalitniť prípravu na vyučovanie v ŠKD a zlepšiť prácu tvorivými a zaujímavými 

činnosťami v krúžkovej činnosti v rámci ŠKD 

 

    3. Naďalej pracovať v jednotlivých triedach so žiakmi so ŠPECIFICKÝMI  

PORUCHAMI  UČENIA  A SPRÁVANIA.. 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov: 

Počas celého školského roku sme pokračovali v práci podľa vytvorených školských 

vzdelávacích programov pre tretí a siedmy ročník v súlade so štátnym vzdelávacím 



programom. V programoch boli zohľadnené všetky požiadavky a skúsenosti 

z uplynulého roku a aj úlohy navrhnuté MŠ v POP na školský rok 2010/2011. 

 

Počas celého školského roku sme pokračovali vo vyučovacom procese pri využívaní 

IKT takmer na všetkých predmetoch a v priebehu školského roku sa nám podarilo 

doplniť do ďalších tried spätné projektory. Vyučujúce zapojené do štúdia cudzích 

jazykov a modernizácie vzdelávania na základných školách pracovali so zapožičanými 

notebookmi a spätnými projektormi, čím obohacovali prácu detí počas výchovno-

vzdelávacieho procesu o prácu s IKT a sprístupňovali nové poznatky najmä 

zobrazovaním dejov vo vesmíre, procesov v dennom živote, zvierat, rastlín, častí 

ľudského tela, a pod.  Pri vytváraní uvedených ukážok sa aktívne podieľali aj samotní 

žiaci. Vyvrcholením celoročnej práce žiakov bol týždeň otvorenej školy, kde si žiaci 

sami prezentovali svoje práce, ktoré počas vyučovania alebo prípravy na vyučovací 

proces vytvorili. Talentovaní žiaci sa zúčastnili rôznych olympiád, súťaží a zápolení 

so svojimi spolužiakmi z iných škôl. 

  

 Práca v ŠKD sa posunula dopredu. Príprava na vyučovanie sa vylepšila, ale najväčší 

problém pri skvalitnení práce celého školského klubu bol zlý zdravotný stav pani 

vychovávateľky, ktorá veľmi veľa dní bola práceneschopná a v jej oddelení sa 

čiastočne zastupovalo a čiastočne sa deti prerozdeľovali do iných oddelení, čím sa 

narušila práca v celom ŠKD. 

 

Práca školského špeciálneho pedagóga sa naďalej podstatne zlepšuje so žiakmi so 

špecifickými poruchami učenia a správania. Výsledky spolupráce rodičov, žiakov 

a triednych učiteľov so školským špeciálnym pedagógom  sa prejavili aj v ich práci, 

výsledkoch vo vzdelávaní a vzťahu rodičov ku škole. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 

 dobré výsledky 

- príprava žiakov na štúdium na stredné školy, vysoké percento úspešnosti prijatia 

žiakov na tieto školy 

- množstvo úspešných riešiteľov rôznych vedomostných (najmä matematických) 

a výtvarných súťaží 

- prezentácia školy na verejnosti 

- spolupráca školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa s rodičmi 

- spolupráca s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- tvorba a realizácia vlastných projektov pre prácu na hodinách 

- tvorivá pracovná atmosféra 

- umožňovanie rôznych foriem ďalšieho vzdelávania pedagógov 

- využívanie počítačov pri zabezpečovaní informovanosti rodičov – internetová 

žiacka knižka, email, webová stránka 

- využívanie počítačov pri zabezpečovaní prác žiakov – tvorba projektov, ich 

odovzdávanie, informácie pre žiakov, vzájomná komunikácia učiteľ - žiak 

- spracovanie analýz výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov pomocou 

výpočtovej techniky 

- zapájanie sa do aktivít mestskej časti Ružinov a republikových projektov 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 



- pokračovať v zefektívňovaní systému hodnotenia a sebahodnotenia žiakov 

v jednotlivých predmetoch vypracovaním podrobnej formy hodnotenia celkovej 

práce na hodinách a dôsledne realizovať na vyučovacích hodinách 

- znižovať počet neodborne vyučovaných predmetov vzdelávaním 

nekvalifikovaných pracovníkov 

- zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov aj pomocou 

nových foriem výuky a využívania IKT, udržať stabilizovaný stav personálu na 

výuku cudzích jazykov 

- výmena nábytku za modernejší, zlepšiť vybavenie tried a získať peniaze pomocou 

projektov. 

 

Pomerne zlý technický stav budovy spôsobený vekom, zastarané učebné pomôcky. 

Problematické udržiavanie čistoty areálu školy, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave 

a navyše nie je v správe školy ani našej mestskej časti. Je voľne prístupný verejnosti.  

 

II.  Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

 

 Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a ŠKD sú dobré, naplnenosť tried je 

optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých predmetov sú 

funkčné. Odborné učebne spĺňajú podmienky pre moderný spôsob výučby. V triedach sa 

postupne dopĺňajú prvky modernej výuky využívaním IKT – počítače, spätné projektory. 

Hygienické podmienky v triedach sú dobré, postupne maľujeme jednotlivé triedy.  

V spolupráci so zriaďovateľom postupne rekonštruujeme a maľujeme aj hygienické 

zariadenia na jednotlivých poschodiach. V priebehu leta 2011 sme kompletne zrekonštruovali 

WC pre dievčatá a sprchy pri dievčenských šatniach v B – pavilóne. 

  Vybavenie školským nábytkom je dobré, prevládajú staršie žiacke stoličky, lavice 

a skrine, ktoré sú udržiavané v používateľnom stave. Škola má veľmi dobré materiálno-

technické podmienky vo vzťahu k učebným plánom a učebným osnovám, má dostatok 

učebníc pre ročníky pracujúce podľa pôvodných učebných plánov. Uplatňovaním nového 

štátneho a školského vzdelávacieho programu máme vybavenie učebnicami slabšie. Postupne 

ako prichádzajú učebnice do školy, sú distribuované medzi žiakov a pracuje sa s nimi. 

Didaktická technika je funkčná, priebežne modernizovaná a aktívne využívaná na hodinách. 

V priebehu školského roku sme doplnili do ďalších dvoch učební dataprojektory, ktoré sa 

využívajú vo vyučovacom procese. Vyučujúce zapojené do vzdelávacích aktivít v rámci 

štúdia cudzieho jazyka a modernizácie vyučovania na základnej škole využívajú aj 

noetbooky, ktoré im boli počas vzdelávania poskytnuté do užívania. V priebehu školského 

roku sme aktívne pracovali aj pomocou interaktívnej tabule a vo všetkých triedach na prvom 

stupni sú bezprašné tabule. 

Počas letných prázdnin v roku 2010 bola výmena okien a vchodových dverí na celej škole. 

Veľkou nevýhodou je športovisko, kde celý pozemok je nevysporiadaný a je v správe 

Magistrátu, čím sa vylučuje možnosť jeho akejkoľvek väčšej úpravy. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 

 

V popoludňajších hodinách sú v škole a v telocvični vytvorené podmienky pre nasledujúce 

krúžky:  

- Basketbalový     6. – 9. ročník 

- Futbalový  1. a 2. ročník 



- Matematický   4. ročník 

- Práca s počítačom   4. – 9. ročník 

- Volejbalový   6. – 9. ročník 

- Vybíjaná    5. – 9. ročník 

- Príprava na PP MAT  5. – 9. Ročník 

- Príprava na PP SJL  5. – 9. ročník 

- Fyzika plus   7. Ročník 

- Školský časopis   5. ročník 

- Zdravotné plávanie  ŠKD 

 

V rámci ŠKD sú deti zapojené do loptových hier, prípravky na futbal, maľovanie s počítačom, 

z každého rožku trošku, vybíjanej, navštevujú krúžky v Centre voľného času ESKO na 

Kulíškovej ulici. 

 

c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Rešpektovanie oprávnených požiadaviek rodičov, pravidelná informovanosť rodičov 

prostredníctvom IZK a ŽK o vzdelávacích výsledkoch žiaka, o jeho správaní, o činnostiach 

a opatreniach na prevenciu proti užívaniu psychotropných a omamných látok. 

Spolupráca s rodičmi pri voľbe povolania, v  kariérnom poradenstve, pri riešení 

problémov žiakov, absencii, pri predchádzaní patologických javov. 

Prezentácie výsledkov prác žiakov školy formou besiedok, vystúpení, násteniek 

a internetu, webovej stránky, projekty tried, týždeň otvorenej školy. 

Spolupracovať s rodičmi pri hľadaní sponzorov, finančná pomoc prostredníctvom 

príspevkov z OZ, poskytovanie darčekov pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí, pri zápise 

prvákov, pri školských kolách súťaží a odmeňovaní najlepších žiakov na konci školského 

roka za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy, imatrikulácia prvákov, rozlúčka 

s deviatakmi.. 

Realizácia plaveckého, lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych zájazdov a exkurzií, 

pomoc rodičov pri ich organizovaní a zabezpečovaní dozoru pri žiakoch počas exkurzií 

a výletov. 

Prenájom priestorov pre ZUŠ Exnárova – hudobný odbor (klavír, spev), súkromná ZUŠ 

Prokofievova – tanečný a výtvarný odbor. Prenájom telocvične na športové akcie. 

V rámci mliečneho programu a v spolupráci s Rajom nainštalovaný automat na ochutené 

mlieko. 

Zapojili sme sa do projektu Ovocie a zelenina v školách a žiaci dostávali počas školského 

roku ovocné šťavy v triedach alebo pri obede. 

 

d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Veľmi dobrý a pozitívne sa prejavujúci vzťah medzi školou a deťmi, resp. žiakmi. 

V prípade pretrvávajúcich problémov so žiakmi sa problémy prejavia aj medzi školou 

a žiakmi alebo ich rodičmi. Vzniknutú situáciu sa snažíme okamžite riešiť a hľadať 

optimálne riešenie problémov.  

Spolupráca s ostatnými inštitúciami, najmä DK Ružinov, Mestskou knižnicou na 

Bachovej ulici, policajným zborom, strednými školami je veľmi dobrá, čo sa odráža aj na 

vedomostnej úrovni a správaní sa detí hlavne v mimovyučovacom čase.  

Spolupráca so zriaďovateľom je veľmi dobrá, zúčastňuje sa akcií organizovaných školou 

a podieľa sa aj na mnohých akciách, ktoré škola prezentuje. 



 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa 26.8.2011 

 

Rade školy predložené dňa  13.9.2011 

 

Podpis predsedu rady školy Ing. Jana Acechovská, v.r. 

 

Schválené zriaďovateľom dňa 13.12.2011 uznesením Miestneho zastupiteľstva  

 

mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 132//VIII/2011 

 

V Bratislave dňa 15.8.2011 

 

 

 

         Ing. Ema Mílová, v.r. 

 

                                                       

                                                              

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



Príloha č. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole, 

Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada školy pri Základnej škole,  Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ Borodáčova 2, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 13.9.2011 

prerokovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava za školský rok 

2010/2011 a bez pripomienok ju vzala na vedomie. 
 

 

 

V Bratislave, 13.9.2011   

         Ing. Jana Acechovská 

       predseda rady školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  o hospodárení za rok 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
 
 

za rok 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod: 

Základná škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

     Škola, ako výchovno-vzdelávacia ustanovizeň poskytuje základné vzdelanie v teritóriu 

pôsobnosti Miestneho úradu, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania 

a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie poskytuje mravnú, estetickú, 

pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Umožňuje aj náboženskú a etickú 

výchovu. 

 

Počet tried v roku 2010 bol:          16 tried 

Počet žiakov  v roku 2010 bol:    262 žiakov 

 

Priestory školy sú čo do veľkosti vyhovujúce, čo do vybavenia v rámci finančných možností 

len čiastočne vyhovujú a vzhľadom na vek školy (43 rokov) by niektoré  

priestory vyžadovali aspoň základnú rekonštrukciu. 

 

Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%. 

 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu: 

a) Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2010=41,7 

z toho pedag. zamestnancov                20,7 

asistent učiteľa (pedag.)                          1,0 

školský psychológ                                   1,0 

školský špec.pedagóg                             1,0 

nepedagog. zamestnancov                     9,0 

ŠKD                                                         4,0 

ŠJ                                                            5,0 

Spolu                                                     41,7 

 

b) Tab. č. 3 

 

         

.      2.   Plnenie ukazovateľov rozpočtu  

a) Príjmy 

Príjmový rozpočet v r. 2010 sme naplnili vo výške 17.492,94€  

Z toho: príjmy za prenájom:                2.385,19€ (telocvičňa, triedy, byt  školníka,           

                                                                                               

škol.bufet,automaty,jednorazové     

                                                                                                prenájmy) 

 

Poplatky za ŠKD:                                9.607,21 

Poplatky za stravné     :                       5.491,39 

Úroky                         :                                9,15 

Granty  (dary)            :                                 0 

  

 

b) Výdavky 

V r. 2010 sme na výdavky čerpali  659.639,13   

-kapitálové výdavky:  106.274,14 /rekonštrukcia VTS/ 

-bežné výdavky:         553.232,15 v tom: 



mzdy a odvody       :                       461.874,75 

 

642 hmotná núdza        :                       132,84 (1 žiak stravné,motiv., 

uč.pomôcky) 

630 bežná prevádzka    :                  89.867,15 

                                                                                                  

                                                                               

 

 

632 v tom: 

energie:                                                    51.711,64  el. energia 7.315,65 

                                                                                   plyn v ŠJ    1.747,08 

                                                                                   tepelná en. 36.127,65 

                                                                                   vodné a st.   4.758,16 

  

631 cestovné náklady :                                    45,72 (MHD, prac.cesty) 

632 telefóny a internet :                              1.763,10 

633 materiál:                                               4.889,48 (kanc.potreby,čist.potreby,        

                                                                                                    

odb.knihy,časopisy,noviny,         

                                                                                                    drobné 

učeb.pomôcky,mater. 

                                                                                                    na bežnú údržbu-

žiarovky,                                                                                                                                          

                                                                                                    

batérie,skrutky,tesnenia, 

                                                                                                    

farby,tmely,prac.odevy-ŠJ)                                                                            

                 

634 dopravné:                                                122,23 (olej, benzín, posyp.mat.) 

635 údržba:                                                 6.732,75 (maľovanie škol.kuchyne,                                                 

                                                                          opravy žiackych WC, 

                                                                      montáž škol.tabúľ, 

.....................                                                                       úpravy el.rozvodov  v PC učebni, 

.......................................................................údržba a opravy PC, 

                                                                                              kopírok,tlačiarní,bežná údržba 

                                                                                          .....a opravy vodov.bateií,dverí, okien, 

                                                                                         ....splachovačov...) 

                  636 nájom za prenájom:                              3.440,18 (kopírky, rohože) 

                  za neplnenie:                                                  849,- (za 1 zamestnanca)  

                  asistent učiteľa:                                           5.446,-  (vrátené 1.334,-) 

                  642 PN do 10 dní:                                       1.490,25  - ZŠ    1.309,29 

                                                                                                        ŠKD      180,96 

                                                                                                        ŠJ         0 

                  637 služby:                                                22.925,15  

                         v tom:                                                 11.436,86  (revízie a kontroly, školenia,         

                                                                                                          poštovné, platby za          

                                                                                                          aktualizácie PC programov,  

                                                                                                      platby za domény, OLO,  



                                                                                       ..................deratizácia, ciachovanie 

váh, 

                                                                                                       poistenia a iné)  

stravovanie:                                          .........................................7.373,61    ZŠ    5.453,15                                                                                       

                                                                                                        ŠKD     664,40   

                                                                                                         ŠJ     1.256,06 

                         tvorba SF:                                             3.581,68    ZŠ    3.017,37 

                                                                                                        ŠKD     276,42 

                                                                                                        ŠJ        287,89 

                         OON:                                                        533,-         

 

                  vzdelávacie poukazy:                                 6.810,- 

                  v tom: 

                   mzdy a odvody ZŠ:                                 4.359,-  

                   mzdy a odvody ŠKD                               1.090,- 

                   prevádzka ZŠ                                          1.088,- (tep.energia,VT,údržba VT) 

                   prevádzka ŠKD                                          273,- (vodné,tep.energia)      

 

 

Fondy a účty organizácie: 

 

1. Sociálny fond 

Počiatočný stav k 1.1.2010                 3.027,50 

 

Tvorba: povinný prídel                        3.581,68 

             Ostatné príjmy                            0 

 

Spolu:                                                 6.609,18 

 

Čerpanie spolu:                                  3.433,38 

-regenerácia prac.sily                              0 

-stravovanie                                       1.976,08 

-odm.pri prac.a živ.jubileu                     532,- 

-sociálna výpomoc                                  0 

-ostatné                                                 925,30 

 

Zostatok k 31.12.2010                       3.175,80 

 

 

 

Účty organizácie: 

Stav účtov organizácie k 31.12.2010 

 

1. Príjmový účet                            55,34 

2. Výdavkový účet                      216,55 

3. Depozitný účet                  75.151,94 

4. Mimorozpočtový účet             183,27 

5. Účet strediska ŠJ                2.803,83 

 

 



Navršenie zozpočtu z príjmov tvorilo čiastku 2.110,22€. Táto suma bola použitá na úhradu  

energií.  

3. Neproduktívne náklady sme nemali. 

4. Záväzky a pohľadávky – 0 

 

 

Záver: 

 

Pri čerpaní finančných prostriedkov v r. 2010 sme zachovávali hospodárnosť, efektívnosť 

a účelovosť. Pridelené finančné prostriedky boli použité len na nevyhnutný chod školy 

a najnutnejšie opravy. 

 

 

Vypracovala: Mária Jakubková 

 

 

                                                                                        Ing. Ema Mílová 

                                                                                         riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________ 

B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

      vyrovnania podľa jednotlivej funkčnej klasifikácie 

Základná škola – kategória  610 + 640  : 

_________________________________________________________________________ 

kód       text                                     schv.rozp.      uprav. rozp.      čerpanie 1- 12 /2010  v  €  

611       Tar.plat,náhr.miezd          242.807,78      236.869,44          236.869,44                              

611==3Tarifný plat- asistent uč.       4.500,00          5.217,93              4.067,93 

612       OP                                           4.829,57        12.863,69            12.863,69                                  

612       RP                                           2.326,19          2.253,50              2.253,50    

612       Prípl. za uvádz. do praxe        106,73             303,34                  303,34                                                                                      

612       Nadč.príplatok                      4.045,04          4.183,78               4.183,78   

612       Prípl.tr.učiteľa                      5.571,16          5.699,40               5.699,40   

612       Príplatok kreditový                    -                    126,24                  126,24   

614       Odmena –deň učiteľov            166,00             198,00                  198,00   

614       Odmena – jubilejná                 716,00                 0,00                      0,00  

614==8Odmena za VZP                    4.000,00          3.223,00               3.223,00  

614       Mimoriadna odmena            8.663,19        20.218,55             20.218,55 

616       Doplatok k platu                        53,29             203,73                  203,73   

________________________________________________________________________ 

Spolu kategória   610  :                  277.784,95      291.360,60           290.210,60        99,6 % 

________________________________________________________________________ 

 

642015  DPN do 10 dní                      1.443,94        1.309,29              1.309,29         100,0 % 

________________________________________________________________________ 

 

Základná škola – kategória  620  : 

________________________________________________________________________ 

621        VšZP                                    16.227,77        22.231,60            22.231,60                          

621==3 VšZP-as.učiteľa                       100,00             407,07                 397,07 

  623        OP                                           5.791,80          6.119,44              6.119,44   

  625001  NP                                           3.726,19          3.705,41              3.705,41   

  625001==3NP-as.učiteľa                         58,00               74,09                   55,09   

  625002  DP                                         36.649,57        38.914,69            38.914,69   

  625002==3DP-as.učiteľa                       850,00             653,91                 559,91   

  625002=8 DP /vzdel.poukazy/            1.408,00          1.136,00              1.136,00 

  625003  ÚP                                           2.158,07          2.276,30              2.276,30 

  625003=3 ÚP- as. učiteľa                        52,00               40,00                   30,00 

  625004  IP                                            6.825,98          7.087,80              7.087,80   

  625004=3 IP- as.učiteľa                        150,00             120,00                 100,00   

  625005  PvN                                        2.259,09           2.365,30             2.365,30 

  625005=3 PvN                                          52,00                30,00                  20,00   

  625006  GP                                             645,12              639,30                639,30   

  625006=3 Gp-as.učiteľa                         18,00                 20,00                 13,00   

  625007  RF                                        12.897,51          13.558,20          13.558,20 

625007=3 RF-as.učiteľa                       260,00               217,00               203,00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Spolu kategória  620  :                     90.129,10         99.596,11          99.412,11  €      99,8 % 

 



 

Školský klub detí – kategória  610 : 

__________________________________________________________________________ 

 

611       Tarifný plat, náhr.miezd             26.744,06                24.850,26          24.850,26 € 

612       RP                                                          -                               -                         -  

612       OP                                                          -                               -                         - 

614       Mimoriadna  odmena                           -                           408,25              408,25 € 

614       Odmeny – VZP                                     0,00                     804,00              804,00 € 

616       Doplatok k platu                               444,09                  1.638,51           1.638,51 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Spolu kategória  610  :                              27.188,15                27.701,02         27.701,02 € 

__________________________________________________________________________ 

 

642015  DPN  do 10 dní                                   92,79                      180,96             180,96 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Spolu  kategória  640  :                                     -                              -                     180,96 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Školský klub detí – kategória  620  : 

__________________________________________________________________________ 

 

621        VšZP                                                 699,90                   2.770,02           2.770,02 € 

625001   NP                                                    392,10                      385,50              385,50 € 

625002   DP                                                 3.592,10                   3.589,20           3.589,20 € 

625002=8 DP /vzdel. poukazy/                     351,00                      286,00              286,00 € 

625003   ÚP                                                    223,00                      219,40              219,40 € 

625004    IP                                                    843,10                       828,30             828,30 € 

625005    PvN                                                279,40                       274,50              274,50 € 

625006    GP                                                    67,60                         66,50                66,50 € 

625007    RF                                               1.336,90                    1.313,60           1.313,60 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Spolu za kategóriu  620  :                         7.785,10                     9.733,02           9.733,02 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2010 / ŠKD / : 610, 620, 640 / - plnenie na 100,0 %. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Školská jedáleň – kategória 610  : 

__________________________________________________________________________ 

611         Tar.plat,náhr.miezd                 23.673,25                  24.385,24         24.385,24 € 

612         RP                                                   356,19                       358,93              358,93 € 

612         OP                                                     -                                 -                        - 

614         Mimoriadna  odmena                   200,00                    1.024,86           1.024,86 € 

_________________________________________________________________________ 

Spolu kategória  610  :                            24.229,44                  25.769,03         25.769,03 € 

__________________________________________________________________________ 

642015       DPN  do  10  dní                          66,73                          -                        - 

__________________________________________________________________________ 

Spolu za kategóriu  640  :                             66,73                           -                       - 

__________________________________________________________________________   

 

 

 

 

Školská  jedáleň – kategória  620  : 

__________________________________________________________________________ 

621           VšZP                                         2.422,92                     2.576,87          2.576,87 € 

625001     NP                                                334,80                        357,60             357,60 € 

625002     DP                                             3.389,20                     3.605,40          3.605,40 € 

625003     ÚP                                                191,10                        203,80             203,80 € 

625004     IP                                                 724,10                        768,80             768,80 € 

625005     PvN                                             238,50                         253,90             253,90 € 

625006     GP                                                58,00                           61,50               61,50 € 

625007     RF                                            1.149,10                      1.221,10          1.221,10 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Spolu  kategória  620  :                           8.507,72                      9.048,97          9.048,97 € 

__________________________________________________________________________ 

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2010 / ŠJ / - / 610,620,640/ - plnenie na 100,0 %. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa  o  hospodárení  za  rok   2010  / 1 – 12 /2010/     

__________________________________________________ 

 

Komentár 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na tarifné platy vrátane náhrad bolo za obdobie 

január – december  2010 vo výške 236.869,44 €. Tarifný plat a náhrady asistenta učiteľa,   

ktorý pôsobí na našej škole bol čerpaný vo výške  4.067,93 €.                                         

Nevyčerpanú dotáciu na asistenta učiteľa / tarifný plat a náhrady/ v sume 1.150,00 € 

sme vrátili MU Bratislava - Ružinov , nakoľko za mesiac jún, júl a časť mesiaca 

september bola škola bez asistenta učiteľa . 

Osobný príplatok bol vyplatený v sume  12.863,69 €. Príplatok za triednictvo sa vyplatil  

16 – tim zamestnancom vo výške  5.699,40 €.                                                                    

Bola  vyplatená nadčasová práca v sume  4.183,78 €/základná mzda nadčasová  činila 

sumu  3.217,98 €  a  nadčasový príplatok   bol  vo výške 30% v sume  965,80 € /.      

Riadiaci príplatok  bol  vyplatený  3 zamestnancom  v sume  2.253,50 €.     

Pridelenie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy  pre Základnú školu                 

za  obdobie január – december  2010  v  sume  3.223,00 €  sme použili na vyplatenie  

mimoriadnej odmeny zamestnancom, ktorí vedú záujmovú činnosť/krúžky/ na školách. 

Z  toho  odvody / 35,2  %/ boli  v sume  1.136,00 €.                                         

Z mestskej  časti nám boli pridelené finančné prostriedky  v  sume  198,00 €  na 

priznanie mimoriadnej odmeny  z príležitosti dňa učiteľov , ktorú sme vyplatili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 zamestnankyni  v mesiaci  marec 2010 . V júni 2010 sa preplatila nevyčerpaná 

dovolenka pracujúcim dôchodcom i zamestnancom , ktorí boli prijatí  na dobu  určitú 

do  30.06.2010  v sume  2.508,83 €.  

Za obdobie 01-12/2010 bol čerpaný doplatok k platu pre 1 zamestnanca v sume 203,73 €.  

Mzdy / kategória 610 / boli celkovo čerpané za toto obdobie vo výške  290.210,60 €. 

DPN do 10 dní /kategória 640/ za kalendárny rok 2010 bola čerpaná vo výške  1.309,29 €  

za  Základnú školu.  

Odvody / kategória  620/ boli vo výške 35,2 %  čerpané za január – december  2010        

v  celkovej  výške  99.412,11 €, z toho odvody za VZP boli vo výške 1.136,00 €.                               

Odvody asistenta učiteľa boli čerpané vo výške 1.378,07 €.                                                                      

Nevyčerpanú dotáciu na asistenta učiteľa /odvody/ sme vrátili  MU Bratislava- Ružinov 

vo výške 184,00 €. 

 

 

 

Školský klub detí 

_______________ 

 

V ŠKD bolo čerpanie na tarifnom plate vrátane náhrad za  01 – 12/2010 v sume 

24.850,26 €. Doplatok k platu / §32 b ods.1 zákona / bol vyplatený za  01 – 12/2010 

4  zamestnancom vo výške  1.638,51 €. 

Od  januára 2010 sa nevypláca riadiaci príplatok, nakoľko riadiaci zamestnanec už túto 

funkciu nevykonáva. 

V decembri 2010 bola vyplatená mimoriadna odmena vo výške 408,25 €. 

Za rok 2010 boli vyplatené finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy za obdobie 

január - jún 2010  a  september – december 2010  v sume  804,00 €. 



Bola vyplatená mimoriadna odmena zamestnancom, ktorí vedú záujmovú činnosť 

/krúžky/ v  ŠKD. Na odvody / 35,2 % / zo vzdelávacích poukazov sa vyčerpala suma 

286,00 €.  DPN do 10 dní /640/ bola vyplatená za obdobie 01 – 12 /2010 v sume 180,96 €. 

Mzdy / kategória 610/  boli celkovo čerpané za toto obdobie  v  sume  27.701,02 €. 

Odvody 35,2 % /620/ boli celkovo čerpané v sume 9.733,02 €, z toho odvody zo VZP 

činili čiastku 286,00 €. 

Pridelená dotácia na osobné náklady ŠKD za rok 2010 bola čerpaná na 100,00 %.  

 

 

Školská jedáleň 

______________ 

 

V ŠJ bol vyplatený tarifný plat vrátane náhrad za rok 2010 vo výške 24.385,24 €. 

 V mesiaci december 2010 bola vyplatená mimoriadna odmena  5 zamestnancom ŠJ 

v sume 1.024,86 € . 

Príplatok za riadenie bol vyplatený za obdobie 1 – 12 /2010 vo výške 358,93 €. 

Za kategóriu 610 bolo celkovo čerpané za toto obdobie suma 25.769,03 €. 

Odvody 35,2 % /kategória 620 / činili čiastku  9.048,97 €. 

DPN do 10 dní bola čerpaná vo výške  0,00  €. 

Pridelená dotácia na osobné náklady ŠJ za rok 2010 bola čerpaná na 100,0 %. 

                                                                                                       

Pridelené finančné prostriedky sme sa snažili využiť účelne a hospodárne, vyplatiť 

zamestnancom len to, čo im zo zákona prináleží, takisto k tomuto obdobiu nemáme 

žiadne pohľadávky voči sociálnym ani daňovým inštitúciám.  

 

V  prílohe  prikladám i  celkové  čerpanie mzdových  prostriedkov  za kalendárny rok  

2010  pre  Základnú školu , ŠKD a  ŠJ  osobitne  za  každú  funkčnú  klasifikáciu. 

 

 

C.  Čerpanie finančných prostriedkov na dohody, pracovné činnosti, za ktoré                 

      boli vyplatené . 

 _________________________________________________________________________      

 

Za kalendárny rok 2010 boli vyplatené finančné prostriedky na dohody o pracovnej 

činnosti 

4-om zamestnancom, ktorí  odpracovali  80  hodín  a  to v sume  533,00 € .                      

Bola vykonávaná činnosť zdravotníka počas lyžiarskeho výcviku,  činnosť zdravotníka 

počas  školy v prírode,  a tiež  výuka nemeckého jazyka na škole. 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Ema  Mílová 

                                                                                                                 riaditeľka  ZŠ                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Vyhotovila : Kralovičová  D. 
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ID protokolu: SZOTVIJTVC 

Číslo 

riadka 

Zdroje Čerpanie 

MZDY 

spolu 
POISTNÉ 

BEŽNÉ 

TRANSFERY 

jednotlivcom 

NEVYČERPANÉ finančné 
prostriedky 

UKAZOVATEĽ 

Presun z 

roku 

2009 

Zdroje 

2010 

Celkové 

zdroje 

2010 

spolu 

(KV+BV) 

kapitálové 

výdavky 

(KV) 

bežné 

výdavky (BV) 
spolu 

z toho 

presun 

do roku 

2011 

vrátené do 

štátneho 

rozpočtu 

A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 

019-026 
001 100000 480511 580511 557595 100000 457595 291015 99698 1309 22916 22700 216 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v 

rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu 
(§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) 

zákona*) - súčet r. 003, 015 

002 100000 469837 569837 546921 100000 446921 290817 99698 1309 22916 22700 216 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 0 469837 469837 446921  446921 290817 99698 1309 22916 22700 216 

normatívne - súčet r. 005, 006 004 0 457581 457581 434665  434665 282722 96898 1309 22916 22700 216 

mzdy a poistné 005  379620 379620 379620  379620 283183 96437  0  0 

prevádzka 006 0 77961 77961 55045  55045   1309 22916 22700 216 

nenormatívne - súčet r. (008-014) + r.000  007 0 12256 12256 12256  12256 8095 2800 0 0 0 0 

odchodné (§4 ods. 12 zákona*) 008 0 0 0 0  0   0 0 0 0 

na dopravu žiakov (§4a ods. 1 písm. 

a)zákona*) 
009 0 0 0 0  0   0 0 0 0 

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením alebo s nadaním (§4a ods. 1 

písm. b) zákona*) 

010  5446 5446 5446  5446 4068 1378  0  0 

za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*) 011 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 012 0 0 0 0  0    0 0 0 

rozvojové projekty (§4d zákona*) 013             

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*) 014 0 6810 6810 6810  6810 4027 1422  0 0 0 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b 
zákona*) 

000 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015 100000 0 100000 100000 100000     0 0 0 

rekonštrukcia školských objektov a 

modernizácia škôl a školských zariadení (§3 

ods. 2 písm. b) zákona) 

016 0 0 0 0 0     0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 017 100000 0 100000 100000 100000     0 0 0 

rozvojové projekty (§4d zákona*) 018 0 0 0 0 0     0 0 0 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky 

z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov 

cirkevných a súkromných škôl(§2 ods. 1 

písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 

019 0 8366 8564 8564 0 8564 0 0 0 0 0 0 

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 (§2 ods. 1 

písm. c) zákona*) 

020 0 2110 2110 2110 0 2110 0 0 0 0 0 0 

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 

písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) 
021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej 

osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s hmotnou starostlivosťou v 
školách a v školských zariadeniach (§2 

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Číslo 

riadka 

PREVÁDZKA 

spolu 

Cestovné 

náhrady 

Energie, voda a 

komunikácie 
Materiál Dopravné Údržba 

Nájomné 

za 

prenájom 

Služby 

  

Z prevádzky (stĺpca F)  
zo stĺpcov  

C, D, F -  

UKAZOVATEĽ 

Výdavky 

na teplo 

Výdavky na 

výchovno-

vzdelávací 

proces 

Výdavky na 

ďalšie vzdel. 

ped. zam. 

F=G+H+I+J+  

K+L+M 
G H I J K L M T U U1 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026 001 65573 46 36845 4133 122 3972 2782 17673 28539 373 0 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ 

spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015 
002 55097 46 27879 3799 122 3685 2459 17107 22405 373 0 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 003 55097 46 27879 3799 122 3685 2459 17107 22405 373 0 

normatívne - súčet r. 005, 006 004 53736 46 26593 3799 122 3685 2384 17107 21260 373 0 

mzdy a poistné 005           0 

prevádzka 006 53736 46 26593 3799 122 3685 2384 17107 21260 373 0 

nenormatívne - súčet r. (008-014) + r.000  007 1361 0 1286 0 0 0 0 0 1145 0 0 

odchodné (§4 ods. 12 zákona*) 008            

na dopravu žiakov (§4a ods. 1 písm. a)zákona*) 009            

na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním 

(§4a ods. 1 písm. b) zákona*) 
010            

za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*) 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 012 0 0 0 0 0 0 0 0    

rozvojové projekty (§4d zákona*) 013            

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*) 014 1361 0 1286 0 0 0 0 0 1145 0 0 

príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*) 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018 015            

ods. 1 písm. e) zákona*) 

Vo vybraných školských zariadeniach 

príspevky od žiakov, rodičov alebo inej 

osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 

povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. 
f), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) 

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 

ods. 2 písm. f) zákona*) 
024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 

ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. g) 
zákona*) 

025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od zamestnávateľov a 

zamestnávateľských zväzov (§2 ods. 1 

písm. g), ods. 2 písm. e) zákona*) 

026  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 
2 písm. b) zákona) 

016            

riešenie havarijných situácií (§4c zákona*) 017            

rozvojové projekty (§4d zákona*) 018            

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od 

zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl(§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 

písm. c) zákona*) 

019 8366 0 8142 0 0 0 0 224 5846 0 0 

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 (§2 ods. 1 písm. c) zákona*) 

020 2110 0 824 334 0 287 323 342 288 0 0 

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) 
zákona*) 

021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou 

starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) 

zákona*) 

022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo 

inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 

písm. d) zákona*) 

023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 ods. 2 písm. f) zákona*) 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. 

g) zákona*) 
025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov (§2 ods. 1 

písm. g), ods. 2 písm. e) zákona*) 
026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov 

 

ID protokolu: SZOTVIJTVC 

Zostavil: M.Jakubková 

Telefón: 43630904 

Email: ekonom@borodacova.sk 

V: Bratislave 

Dňa: 29.03.2011 

Podpis a pečiatka:  
 

Hospodársky výsledok Číslo riadka 
Zisk (+) Strata (-) 

A B 

Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v eurách 201 0 0 
 



 


