
Príloha 5   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Správa o hospodárení za rok 2018 
 

1) Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 

Gymnázium, Ul.17. novembra 1180,  Topoľčany  je rozpočtová organizácia,  má od 1.9. 2018 

24 tried, z toho 8 tried 8 - ročného gymnázia s 140 žiakmi a 16 tried 4 - ročného gymnázia so 

469 žiakmi spolu k 31.12.2018 bolo  609  žiakov. 

Finančné prostriedky nám Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zasielal na účet v Štátnej 

pokladnici, Bratislava, prenesené kompetencie, do 31.12.2018  v celkovej sume  1 154 381,31 

€, z toho:   

mzdy                                       746 343,20 €                                                                                                            

odvody                                    272 260,54 €                                                                                          

tovary a služby                        131 763,58 €                                                                                  

bežné transfery                            4 013,99 €                                                    

kapitálové výdavky                            0,00 €                                                  

 

A) Príjmy  

236   Príjmy celkom   11 607,85 € 

 212  Z prenájmu  

 4 005,49 € 

  212002 z toho       : z   prenájmu pozemkov  3 338,81 € 

  212003                    z   prenájmu budov        666,68 € 

 221 312001 Štipendiá 1 190,18 € 

 243  Z fin. hotovosť  (úroky z účtov banke)           7,83 € 

 292  Z dobropisov (preplatky z min. roka) 6 069,55 € 

 312  Granty - súťaže     334,80 € 

 312  Granty - mimorozpočtové zdroje 0,00 €      

 

Všetky príjmy boli odvedené na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 

B) Výdavky 

600   Bežné výdavky 1 154 381,31 € 

 610  Mzdy 746 343,20 € 

 620  Odvody 272 260,54 € 

 630  Tovary a služby 131 763,58 € 

  631 Cestovné 3 208,88 € 

  632 Energie (plyn, voda, elektrická energia, poštovné 

služby) 

 33 144,18 € 

  633 Materiálové výdavky  20 017,96 € 

  634 Dopravné      909,15 € 

  635 Opravy a údržba  7 158,59 € 

  636 Nájomné 63,50 € 

  637 Ostatné služby  67 261,32 € 

 640  Transfery     

  642 Transfery fyzickým osobám   4 013,99 € 

     
700   Kapitálové výdavky            0,00  € 
   Celkom 1 154 381,31 € 



 

V roku 2018  bol  priemerný evidenčný počet  zamestnancov 54,85 a priemerná hrubá mzda 

zamestnancov školy bola 1 133,92 €. 

V roku 2018 bola priemerná hrubá mzda pedagogických  zamestnancov 1 236,78 € a  

priemerná hrubá mzda nepedagogických  zamestnancov  667,39 €. 

Dotácia na 1 žiaka v priemere   bola  1 814,72 € (bez  vzdelávacích poukazov a kapitálových 

výdavkov). 

 

C) Pohľadávky  sme  mali vo výške  0,00 €.                                      
         

D) Neuhradené faktúry k  31.12.2018  sme nemali  žiadne. 
 

 

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy      

    od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť   
    Nemali sme. 
 

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení    

     podľa finančných  aktivít: 

    

     Počet vzdelávacích poukazov v roku 2018  bol 3 322 ks,  t.j. v priemere 332 ks mesačne. 

     Dotácia na vzdelávacie poukazy v roku 2018  bola 10.630,40  €.   

     Dovolené vyčerpanie  prostriedkov   bolo   10 630,40 €,  t.j.  3,20 €  za  1 poukaz. 

     Skutočné čerpanie na vzdelávacie poukazy: 

     Vyplatené učiteľom  na mzdách 7 516,20€ podľa krúžkov (15 krúžkov).     

     Odvody zo miezd  a   materiál 3 114,20 €   použité na odvody a nákup materiálu na    

      krúžky.                                       

       

4)Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov,         

   právnických osôb alebo fyzických osôb  a  spôsob ich použitia v členení podľa    

   finančných aktivít:  

   Finančné prostriedky získané za mimoriadne výsledky žiakov 2 000,00 €.           

   Finančné prostriedky získané od Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Topoľčanoch  z  2%      

   dane:  vo výške   v  roku   2018       2 764,12 €. 
                                                                                                      

5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:   

    Nemali sme. 
 

 

 

 

 


