
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠOKOLA DIZAJNU 

                Škultétyho 1, Nitra 
 

Správe o hospodárení Súkromnej strednej umeleckej školy, ul. Škultétyho 1, 949 11  

Nitra za rok 2015 

 

1. Úvod: 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Súkromnej  strednej odbornej školy je spracovaná 

v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie so štátnou 

dotáciou normatívnych finančných prostriedkov z Okresného úradu, odboru školstva 

v Bratislave za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

 

2. Základná charakteristika organizácie: 

Súkromná stredná umelecká škola je samostatný právny subjekt – nezisková organizácia, 

ktorej zriaďovateľ je elitná škola, s.r.o. Staré Záhrady 14, Bratislava. Poskytuje výchovu 

a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2015 bol: 

pedagogickí zamestnanci hlavný pracovný pomer    17 

nepedagogickí zamestnanci hlavný pracovný pomer  3 

pedagogickí zamestnanci na dohodu                           9 

nepedagogickí zamestnanci na dohodu                       4   

 

3. Čerpanie finančných prostriedkov 

Súkromná stredná umelecká škola v hodnotenom období hospodárila s prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania /štátny rozpočet, vlastné 

zdroje z činnosti školy/. 

 

Plnenie položiek príjmov a výdavkov za rok 2015: 

- položka 61,62,637027 mzdy a odvody do poisťovní            237 616,- € 

- položka 632,633,636  tovary, služby     32 367,- € 

/finančné prostriedky sa použili na nákup potrebného materiálu pre chod školy: kníh, učebníc, 

učebných pomôcok, odbornej literatúry, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, 

spotrebu energie  a na služby hlavne nájom priestorov 

 

Zdroje krytia výdavkov, z ktorých boli financované /v €/: 

 

Rozpočet zriaďovateľa /dotácia OÚ odboru školstva/            265 737,- € 

Nenormatívne finančné prostriedky- vzdelávacie poukazy 

 z OÚ odboru školstva             2 346,- € 

Nenormatívne finančné prostriedky – rozvojové projekty         1 900,- € 

 

Spolu:           269 983,- € 

 

4. Záver 

  

Mimorozpočtové prostriedky za rok 2015, ktoré tvorilo školné žiakov vo výške 60 181,-€. 

bolo použité na dofinancovanie miezd a na nákup učebných pomôcok, učebníc, nájomné, 

energiu, poštovné a telekomunikačné služby.  

 

 

 

       PaedDr Stanislav Krošlák, riaditeľ školy 


