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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

 

 

 

I.  

a)       Základné údaje o  škole  
 

 

Názov školy  Základná škola 

Adresa  školy Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Telefónne číslo  02/55969950, 0911 972 775 

Faxové číslo  02/55969950 

Internetová adresa školy  www.zskuliskova.sk 

Elektronická adresa školy skola@zskuliskova.sk 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 

 

 

Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy  PaedDr.Antonia Snehotová 

Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie Mgr. Lucia Zamišková 

Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie Mgr. Jana Uríková 

Vedúca školskej jedálne  Marta Šabatová 

Vedúca ŠKD Mgr. Jana Charvátová 

 

          Údaje o rade školy  

 

Termín ustanovenia rady školy  06.05.2019 ––– 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za: 

Predseda rady školy  Mgr. Anna Holečková pedagogických pracovníkov 

Podpredseda rady školy  Mgr. Karel Blaho pedagogických pracovníkov 

Zapisovateľ  Helena Kyselová nepedagogických pracovníkov 

Členovia  Mgr. Marcel Lukačka rodičov 

 Ing.,Mgr. Eva Kozelnická rodičov 

 Mgr. Alžbeta Grmanová rodičov 

 Ing. Michal Čačány rodičov 

 Ing. Michal Gašaj, PhD. MČ BA – Ružinov - poslanec 

 Ing. Katarína Šimončičová MČ BA – Ružinov - poslanec 

 Mgr. Eva Bacilagová MČ BA – Ružinov - poslanec 

 Mgr. Ivan Kraszkó MČ BA – Ružinov - poslanec 

Počet zasadnutí  v šk. roku 4  

mailto:admin@zskuliskovaba.edu.sk
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 Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

 

Názov  Meno vedúceho  

MZ – 1.stupeň Mgr. Anna Holečková 

MZ ŠKD Mgr. Jana Charvátová 

PK SJL a spoloč. ved. predmety Mgr. Veronika Matejová 

PK MAT a prírodoved. predmetov Mgr. Peter Záruba 

PK cudzích jazykov Ing. Marta Rovná 

PK telesnej a športovej výchovy Mgr. Marcela Berešová 

Gremiálna porada PaedDr. Antonia Snehotová 

Pedagogická rada, pracovná porada PaedDr. Antonia Snehotová 

Komisie inventarizačná, likvidačná, škodová, 

stravovacia, výchovná,  

komisia pre zaraďovanie žiakov do špeciálnych 

tried s NKS a výber žiakov do športových tried 

 

 

 

 

b)     Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 

Ročník Počet 

tried 

Počet žiakov 

k 15.9. 

Z toho začlenení 

bež. tr.+špec. tr. 

Počet žiakov 

k 31.8. 

Z toho začlenení 

bež. tr.+špec. tr. 

1. 2 33 2+0 33 2+0 

2. 3 50 0+8 51 0+8 

3. 3 53 3+9 54 3+9 

4. 2 39             1+6 40 1+6 

5. 1 21 3+0 24 3+0 

6. 1 19 6+0 19 6+0 

7. 1 28 11+0 27 11+0 

8. 2 34 11+0 35 11+0 

9. 2 34 11+0 34 11+0 

Spolu 17 311 48 + 23 317 42+23 

Špeciálne triedy – II.C, III.C, IV.C - NKS (logopedické triedy) 

 

Údaje o školskom klube detí  
 

Počet 

oddelení  

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

dochádzka 

9 160 154 91,85 

 

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

Celkový počet zapísaných (apríl)  75 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  10 
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Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  
 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  2 

Počet prijatých  2 

 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených 2 

Počet prijatých  2 

 

 

Žiaci  9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 6 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 28 

 

 

d) –––––––––––––––––––– 
 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 Trieda SJL ANJ MAT 

1. I.A 1,13 abs 1,00 

 I.B 1,13 abs 1,19 

2. II.A 1,41 1,06 1,12 

 II.B 1,35 1,20 1,15 

 II.C 1,63 1,50 1,38 

3. III.A 1,59 1,39 1,30 

 III.B 1,36 1,27 1,32 

 III.C 2,00 1,78 2,11 

4. IV.A 2,13 1,71 1,88 

 IV.B 2,07 1,40 1,67 

 IV.C 2,83 1,67 2,67 

Ø predmetov 1,69 1,44 1,52 

 

Žiaci prvého až štvrtého ročníka bežných tried aj špeciálnych tried sa vzdelávali podľa 

inovovaného ŠVP. 

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces 

o predmety: Tenis – v I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B 

 Anglický jazyk - v I.A, I.B, II.A, II.B, II.C  

 Regionálna výchova – v III.A, III.B 

 

o 1 hodinu v predmetoch Regionálna výchova – III.A, III.B,   

                                               Tenis – I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B 

 Anglický jazyk – I.A, I.B, II.C 

                                               Slovenský jazyk a literatúra – III.C, IV.C                                      

o 2 hodiny v predmetoch   Anglický jazyk – II.A, II.B,  
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   II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 

 

Žiaci piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho ročníka bežných tried sa vzdelávali podľa 

inovovaného ŠVP. 

 

Školským vzdelávacím programom sme rozšírili výchovno-vzdelávací proces: 

o predmety 1 hod.  Práca s materiálom – V.A, VI.A                                     

 Práca s literárnym textom- V.A, VI.A,  

                                               Matematika – V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.B 

                                               Slovenský jazyk a literatúra – V.A, VI.A, VII.A, IX.B 

 Cvičenia z matematiky– V.A, VI.A,   

                                               Dejepis – IX.A, IX.B 

 

o 0,5 hod. v predmetoch Informatika – IX.A, IX.B 

Etická/Náboženská výchova – IX.A, IX.B 

Občianska náuka: IX.A, IX.B 

Výchova umením:  IX.A, IX.B 

 

o 1 hod. v predmetoch  Športová príprava – VI.A, IX.A 

  

o 2 hod v predmetoch Športová príprava – V.A 

                                   Nemecký jazyk – VI.A, VII.A, VIII.A, VIII.B 

                                   Ruský jazyk – VIII.A, VIII.B 

                                    

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

predmet  
 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 107 64 

2. stupeň 79 65 

Spolu 186 129 

 

Žiaci v zahraničí: 1. stupeň - 8 

   2. stupeň – 1 

Individuálne vzdelávaní žiaci doma –  1.stupeň – 1 žiak, 2. stupeň – 1 žiak 

 

 

 

 
 

Roč Trieda SJL ANJ MAT RUJ NEJ  

5. V.A 2,22 1,74 2,25   

6. VI.A 2,42 1,95 2,37  1,89 

7. VII.A 2,24 1,76 2,64  2,12 

8. VIII.A 2,41 1,35 2,44 2,33 1,91 

 VIII.B 2,71 1,82 3,18  2,14 

9 IX.A 2,20 1,10 2,05  1,90 

 IX.B 2,93 2,31 3,35  3,07 

Ø predmetov 2,44 1,71 2,61 2,33 2,17 
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Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 5. 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 

21 59,8 59,3 58,7 58,4 

V piatom ročníku počet žiakov s poruchami učenia 3 v testovaní pracovali podľa pokynov 

NÚCEM-u. 

 

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 

MAT -33/SJL-33 50,4 % 63,1 % 56,4 % 62,3 % 

V deviatom ročníku počet žiakov s poruchami učenia – 10 – v testovaní pracovali podľa 

pokynov NÚCEM - u. 

 

Správanie – znížená známka 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 0 0 0 3 0 1 1 0 0 

Počet žiakov so stupňom 3 0 0 0 0 2 2 0 1 0 

Počet žiakov so stupňom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
Ročník 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 1995 2631 3998 3038 2171 1684 2411 5543 5263 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 57 112 94 14 72 12 

Žiaci s počtom neospr. 

hodín viac ako 15 

0 0 0 1 1 1 0 1 0 

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 11 662 17 072 28 734 

Neospravedlnené hodiny spolu 57 304 361 

 

 

 

 

 

 

 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
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I. stupeň základnej školy 

Ročník trieda Učebný plán Cudzie jazyky, ktoré učíme 

1. I.A Inovovaný ŠkVP – tenis, ANJ, ANJ 

 I.B Inovovaný ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

2. II. A Inovovaný ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

 II. B Inovovaný ŠkVP – tenis, ANJ ANJ 

 II.C Inovovaný ŠkVP-pre NKS,ANJ  ANJ 

3. III. A Inovovaný ŠkVP –     tenis, 

regionálna výchova 

ANJ 

 III. B Inovovaný ŠkVP –     tenis, 

regionálna výchova 

ANJ 

 III.C Inovovaný ŠkVP- pre NKS,  ANJ 

4 IV.A Inovovaný ŠkVP - tenis ANJ 

 IV.B Inovovaný ŠkVP - tenis ANJ 

 IV.C Inovovaný ŠkVP- pre NKS ANJ 
 

II. stupeň základnej školy 

Ročník Trieda Učebný plán  Cudzie jazyky, ktoré učíme 

 

5. 

V.A Inovovaný ŠkVP  športová trieda,  

- športová príprava, 

ANJ 

 Inovovaný ŠkVP –práca 

s materiálom,  práca s lit. textom, 

cvičenia z matematiky  

ANJ 

 

 

6. 

VI. A Inovovaný ŠkVP  športová trieda, 

- športová príprava 

ANJ, NEJ 

 Inovovaný ŠkVP – práca 

s materiálom, práca s lit. textom, 

cvičenia z matematiky 

ANJ, NEJ 

 

7. 

VII. A Inovovaný ŠkVP - športová trieda, 

- SRL, MAT, NEJ 

ANJ, NEJ 

 Inovovaný ŠkVP  –  NEJ, SJL, 

MAT 

ANJ, NEJ 

 

8. 

VIII.A  Inovovaný ŠkVP  športová trieda, 

 - NEJ, RUJ, MAT 

ANJ, NEJ, RUJ 

VIII.B Inovovaný ŠkVP – MAT, NEJ, 

RUJ 

ANJ, NEJ, RUJ 

 

9. 

 

 

IX. A ŠkVP –športová trieda, 

-DEJ, SRL, NEJ, OBN, ETV, INF, 

VUM 

ANJ, NEJ 

 

IX.B ŠkVP – SJL, NEJ, DEJ, MAT, 

OBN, ETV, INF, VUM 

ANJ, NEJ 
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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 
           1            29          9               3 

Odborní. 

zamestnanci školy 
           0              3          2 0 

Spolu            1            32          11 3 

Vychovávateľ            1              9          2               1 

 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov     
Predmet Počet neodborne vyučujúcich učiteľov Dôvod neodborného vyučovania 

Hudobná výchova 1  doplnenie úväzkov 

Technika 1  nízky počet vyuč. hodín 

Informatika 2  využitie vzdelávania MVP-2,MPC-2 

ANJ  2 štúdium v Štátnej jazykovej škole 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku  

 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávajúcich sa 

Funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 1 

Inovačné funkčné štúdium vedúcich pracovníkov 1 

Špecializačné kvalifikačné - Výchovné poradenstvo 1 

Inovačné - Modernizácia vyučovacieho procesu 1  

Špecializačné kvalifikačné – ANJ,RUJ - Štátna jaz. škola 2 

Špecializačné kvalifikačné - Koordinátor drogovej prevencie 0 

MPC – kontinuálne – inovácia predmetov 0 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 2 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

  Aktivity organizované školou 

Deň otvorených dverí na I. stupni - marec 

Tvorivé dielne v ŠKD ukážky činnosti a burzy výrobkov pre rodičov a verejnosť – XII., III. 

Ružinovská televízia – propagácia školy – šport, stravovanie žiakov, aktivity pre žiakov  

v integrácií, DOD, popoludnie so spisovateľom 

Škola v prírode – primárne vzdelávanie  - máj – Tatranská Lomnica 

                                                                  - jún – Stará Lesná 

Lyžiarsky výcvikový kurz –február – Valaská Belá – 7.- 8. ročník  

Športové sústredenie – máj- Železná studnička – 5.,6.,7.,8., 9. ročník – športové triedy 

Koncoročné výlety na I. a II. stupni v máji a júni v SR 

Tvorba triednych časopisov, školský časopis,  

Spolupráca s políciou, spolupráca so Záchrannou a dopravnou službou Bratislava 

Výstava Svet okolo nás – DK Ružinov 

Cultuse Nivy – mesačne ŠKD  

Putovný pohár starostu MČ – atletická súťaž - Štafety Pavla Safka – dotácia MÚ 
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  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Športové súťaže v atletike, vybíjanej, basketbale, futbale, florbale 

 

Výrazné športové úspechy:  

Skok do diaľky ZŠ Drieňová – 1., 2. a 3. miesto 

Atletika Mladá Garda – 1. a 2. miesto 

Atletika Malacky – krajské kolo – 5. miesto 

Atletický trojboj RŠK – 2. miesto 

Mladý záchranár CO – 4. miesto 

Futbal RŠK – 3. miesto 

Florbal RŠK – 2. miesto 

Basketbal RŠK - 1. miesto 

Vybíjaná RŠK – 3. miesto  

Basketbal – okresné kolo – 1. miesto 

Basketbal – krajské kolo – 4. miesto 

O pohár Trnávky – atletika – 4. miesto 

Štafety Pavla Safka  

Zo školských lavíc do atletickej  haly ELÁN  

Detská atletika 

 

Predmetové olympiády  

Matematické súťaže KLOKAN, Pytagoriáda, Všetkovedko,  Maxík 

Spevácka súťaž –Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Spolupráca s Cultus NIVY, DK 

Ružinov, Návštevy a súťaže v Miestnej knižnici – 1. – 7. ročník , Spolupráca Knižnica 

Ružinov, Knižnica Bratislava I 

 

j)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

Projekt English One MPCaMŠVV SR 2017, 2018 pokračuje 

Medzinárodný projekt  

E-twinning-Bratislava a Znojmo 

Žilinská univerzita 2017, 2018, 

2019 

pokračuje 

Zdravá škola ZŠ 2007 pokračuje 

Mliečna liga ZŠ, Rajo 2008 pokračuje 

Štafety Pavla Safka ZŠ, MÚ Ružinov jún 2008 pokračuje 

Záložka spája školy Primárne vzdelávanie 2015 pokračuje 

Duálne vzdelávanie  - 9.roč  2019 pokračuje 

Dopraváčik Allianz poisťovňa jún 2016 pokračuje 

Kvetinkovo  MÚ MČ - Ružinov september 2017 pokračuje 

Ovocie do škôl PPA Dunajská lužná september 2011 pokračuje 

Zdravá výživa MÚ – Ružinov a ŠJ september 2014 pokračuje 

Hovorme o jedle SPPK november 2017 pokračuje 

Mobilné záhradky Nadácia poštovej banky 2018, 2019 pokračuje 

Projekt o vode BVS 2019 pokračuje 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI -  

11.1.2019 – vykonaná ŠŠI, ktorá bola zameraná na IVP žiakov zo ŠVVP,  žiakov vzdelávaných 

v domácom prostredí a počty žiakov v jednotlivých triedach – bez opatrení.  
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l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
V ZŠ má každá trieda vlastný priestor. Škola má telocvičňu, dielne, počítačovú učebňu, 2 

učebne cudzích jazykov, pracovne špeciálneho pedagóga na individuálnu prácu 

s integrovanými žiakmi, pracovne školského psychológa, školského logopéda, kabinet 

výchovného poradcu. ŠKD je v kmeňových triedach. 

Z financií získaných z krúžkovej činnosti sme zakúpili knihy do školskej knižnice, mapy na 

geografiu, matematické pomôcky, výukový program na chémiu, pomôcky na fyziku. 

Zakúpili sme aj pomôcky pre školského logopéda a školského špeciálneho pedagóga.  

Pre potreby ŠKD bola pravidelne pridelená dotácia na nákup materiálu pre tvorivé dielne.   

Súčasťou školy je školská jedáleň, zaradená je do projektu Mliečna liga, má dohodu s firmou 

BONI FRUIT. Školská jedáleň sa podieľala na overovaní flexibilného jedálneho lístka pod 

záštitou p. Hlavatej.  

V spolupráci so Združením rodičov sme vymenili tabule v 4 triedach.  

Obnovili sme inventár I.A triedy nábytkom. Vymaľovali sme školskú kuchyňu. Vykonala sa 

revitalizáciu stromov na školskom dvore a obnovili sme oplotenie pred vstupom do školy.  

V spolupráci s RŠK je zabezpečená starostlivosť o školský areál v čase mimo vyučovania.  

Obnova vnútorného interiéru školy – odstraňovanie závad v triede, v sociálnych 

zariadeniach, chodbách.     

 

 

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 
  
V rámci dlhodobej spolupráce s materskými školami (MŠ Budovateľská, MŠ Gemerská) sa 

učiteľky 1. roč. zúčastnili rodičovského združenia, kde konzultovali s rodičmi pripravenosť detí 

k zápisu do 1. ročníka. Deti MŠ sa aktívne zúčastnili niekoľkých otvorených hodín v predmetoch 

Slovenský jazyk a literatúra, telesná výchova. 

Splnený bol cieľ zamestnať školského špeciálneho pedagóga.   

V školskom roku 2018/2019 je 9 pedagógov I. a II. stupňa na MD a RD. 

V ŠkVP primárneho vzdelávania sme pokračovali s vyučovaním Tenisu (okrem špeciálnych 

tried), ANJ v II.C triede a v 3. ročníku predmet Regionálna výchova. 

V športových triedach predmet športová príprava dopĺňame v ŠkVP 2 hodinami. V bežných 

triedach pokračujeme v predmetoch Práca s materiálom, Práca s literárnym textom.  

V rámci modernizácie vyučovacieho procesu máme vo všetkých triedach internet, využívame 

wifi zariadenia vlastné aj získané z projektu Infovek 2. Vyučujúci využívajú osvedčený program 

Virtuálna knižnica, interaktívne tabule, mediálnu učebňu.  

Realizujeme Ochranu človeka a prírody v Didaktických hrách na I. st. a Účelovom cvičení na II. 

stupni. 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odborných vyšetrení 

poskytujeme odbornú starostlivosť počas celej školskej dochádzky na našej škole v súlade so 

školským zákonom 245/2008 Z.z.. Skvalitňujeme pohybovú zdatnosť našich žiakov a sme 

členmi SAZ.   

V nižšom strednom vzdelávaní rozvíjame schopnosti športovo talentovaných žiakov, prijímame 

ich do športových tried so ŠkVP pre športové triedy. V rámci krúžkovej činnosti poskytujeme 

pre deti zaujímavé športy – florbal.   
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Usmerňujeme žiakov pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách. 

Spolupracujeme s odbornými pracoviskami CPPPaP, CŠPP, SŠPP, CVČ, Políciou, UPSVaR. 

V rámci plnenia ustanovení školského zákona 245/2008 Z.z. a zákona o pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancoch 317/2009 Z.z. umožňujeme pracovníkom ďalšie 

vzdelávanie podľa plánu, prípadne ďalšie v súlade s potrebami školy a potrebami zamestnancov 

– zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie. 

Zlepšili sme podmienky v ŠJ – vymaľované sú priestory kuchyne, skladov, jedálne. Máme 

cudzích stravníkov – SPŠD. 

 

o) Oblasti, v ktorých škola  dosahuje : 
 

   dobré výsledky 
- práca učiteľov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní žiakov na vyučovaní, ale aj mimo 

vyučovacích hodín; 

- práca učiteľov na vyučovacích hodinách s integrovanými žiakmi; 

- práca špeciálnych pedagógov vo vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami v triedach   

            v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania; 

- rozvoj talentu a nadania žiakov – zapájanie do vedomostných a športových súťaží; 

- mimoriadne dobré výsledky žiakov v športových súťažiach v atletike, basketbale,   

            futbale, florbale; 

- práca učiteľov a odborných pracovníkov - tvorba ŠkVP, VVP, IVVP, IVP, IŠkVP; 

- plnili sme plán kontinuálneho vzdelávania 

- vyučujúci poskytujú pedagogickú prax študentom fakúlt Univerzity Komenského formou  

  náčuvov, ale aj riadením praxe študentov. Škola má udelený titul Fakultná škola   

  Pedagogickej fakulty UK; 

- dvaja pedagógovia sú koordinátori environmentálnej výchovy na škole 

– Hovorme o jedle – projekt, v ktorom sme sa umiestnili v striebornom pásme 

- skvalitnenie komunikácie s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky; 

- inovácia a modernizácia vyučovania s použitím IKT učiteľmi a samotnými žiakmi,  

  máme prístup k internetu v každej triede, rozšírenie internetovej siete v budove školy       

  wifi pokrytie na prízemí, I. a II. poschodí; 

- vytváranie a zdokonaľovanie zdravého prostredia školy a tried v spolupráci s rodičmi, so  

  zriaďovateľom; 

- prezentácia školy – fotodokumentácia, TV vysielanie 

- pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti školskej legislatívy, poskytovanie 

  sociálnych vymožeností na škole (vernostné, podpora zamestnancov, jubileá, príspevok    

  na stravovanie); 

- veľmi dobrá spolupráca s OZ ZO na škole, kvalitné hospodárenie so sociálnym fondom 

- inovovaná pracovňa školského psychológa, šk. špeciálneho pedagóga a šk. logopéda 

- ochrana budovy školy – funkčný kamerový systém 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 
       - nutnosť zriadiť ďalšiu počítačovú učebňu kvalitnou novou počítačovou technikou   

       - úprava výmeny podlahy v triedach 

       - zrezanie poškodených stromov v areáli školy 

       - inovácia interiéru telocvične, inovácia podlahy, maľovanie stien 

       - nutnosť vybaviť triedy zatienením 
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II.     Ďalšie informácie o škole 
 

  Psychohygienické podmienky 
Podľa hodnotenia hygieny školské prostredie spĺňa podmienky na prevádzku, na plnenie     

výchovno-vzdelávacieho procesu a športových aktivít. Pravidelne sa vykonávajú hygienické 

prehliadky pracoviska, dezinfekcia, deratizácia, úprava areálu a okolia školy. V procese je 

zabezpečené aj vzdelávanie pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. Všetci pracovníci sú 

zdravotne spôsobilí pracovať na škole. Škola vykonáva opatrenia na dodržanie ŠP 

v bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a pracovníkov školy. Prevádzka školy počas 

pracovného týždňa je bezproblémová. Počas víkendov nie je zabezpečená ochrana budovy 

fyzickou osobou. Škola je napojená bezpečnostným systémom na políciu. Vstup do areálu 

má verejnosť, nepovolané osoby znehodnocujú areál školy.  

V čase mimo vyučovania prenajímame podľa možností priestory telocvične, priebežne triedy 

a ŠJ. Priestory školy využíva zriaďovateľ školy na voľby a verejnosť na zhromaždenia 

občanov, čiastočne nedoriešený je vstup verejnosti na plochy športovísk 

v popoludňajšom čase a počas víkendov a prázdnin – devastácia prostredia 

verejnosťou. Verejnosť neakceptuje poriadok na prevádzku areálu.  

 

 Voľnočasové aktivity školy 
- krúžková činnosť 

- organizovanie:  ŠvP – 1. – 4. roč., školské výlety, exkurzie, didaktické hry 

- ŠKD - tvorivé dielne, Deň radosti 

- spoločenské posedenia v triedach; vianočné besiedky „ Daruj hračku kamarátovi“ 

- karneval, diskotéka, školský ples 

- súťaže, výstavy žiackych prác, Galéria výtvarných prác žiakov – interiér budovy 

- Organizovanie LVVK a športového sústredenia – 5. - 9. ročník 

 

Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
- zasadnutia vedenia školy s výborom združenia rodičov 

- triedne aktívy, práca školského parlamentu 

- individuálne pohovory členov vedenia školy s rodičmi 

- konzultácie vyučujúcich pre rodičov a žiakov; 

- konzultácie špeciálnych pedagógov a školského psychológa pre rodičov a žiakov; 

- asistent učiteľa pre žiakov špeciálnych tried, 2 asistenti pre žiakov 5.- 8. ročníka 

 

Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
- Karate YPPON 

- Materské školy v okolí školy - vzájomné návštevy, ukážkové hodiny, podujatia 

- Spolupráca so strednými školami - ŠOŠ 

- Spolupráca s vysokými školami – pracovisko pre prax študentov fakúlt UK 

- Spolupráca s odbornými pracoviskami - CPPPaP, CŠPPPaP, ÚPSVaR, PdFUK, CVČ  

   ESKO, RŠK. 
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V pedagogickej rade prerokované dňa    03.07.2019 

 

Rade školy predložené dňa    12.09.2019 

 

Podpis predsedu Rady školy   Mgr. Anna Holečková   v.r. 

 

V Bratislave dňa  03.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PaedDr. Antonia Snehotová  v.r. 

   Pečiatka                                            podpis riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom dňa  15.10.2019 uznesením č. 130/VIII/2019  Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava
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Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 

 

Miestny úrad MČ 

Bratislava – Ružinov 

Mierova 21  

827 05 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie Rady školy. 

 

 

 

 

 

Rada školy pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava, prerokovala a vzala na vedomie 

„Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy, Kulíškova 8, 821 08 Bratislava za školský rok 2018/2019 na svojom zasadnutí dňa 

12.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava: 12.09.2019 

 

 

 

 

       Mgr. Holečková Anna v.r. 

 predseda RŠ pri ZŠ 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kulíškova 8, 821 08  Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 01. 04. 2019 
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Základná škola Kulíškova 8 v Bratislave, je rozpočtová organizácia, ktorá je od 
1.januára 1997 právnym subjektovm.. 
V školskom roku 2018/2019 k 15. septembru 2018 mala škola 
Počet žiakov:   311 
Žiaci 1.stupeň   175 
Žiaci 2. Stupeň             136 
Počet tried:                         18 
 
 
Zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava. 
 
 
Osobitosťou školy je výber školského vzdelávacieho programu – zameraného na 
šport a pracovné zručnosti, jazykové vedomosti, informatiku, odstraňovanie 
špecifických porúch reči, porúch učenia. Okrem jazykov kladieme dôraz aj na šport a 
preto už od prvého ročníka máme zavedený nový predmet a to je Tenis a od piateho 
ročníka máme zriadenú športovú triedu. V rámci krúžkov sme otvorili športový krúžok 
zameraný na florbal. 
Máme zriadené aj triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a triedu 
pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Žiakov vedieme k osvojovaniu si 
základných princípov efektívnej komunikácie, aby rešpektovali druhých, vážili si 
samých seba a naučili sa kultivovaným spôsobom vyjadriť svoj názor a aby 
rešpektovali svoje okolie a ochraňovali ho. 
Odstraňujeme poruchy učenia – dyslexiu, dyskalkúliu, dysgrafiu, dysortografiu 
a poruchy reči. 
Škola má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1952. Povodne 14 triedna škola 
s odbornými učebňami má teraz 21 tried. 
Priestorovo a účelovo je plne využitá.  
V tomto školskom roku 2017/2018 sa v zrekonštruovaných priestoroch služobného 
bytu  začal vyučovať predmet Technická výchova – ekonomika domácnosti. Priestor 
je využitý aj na rozvoj manuálnych a technických zručností v predmetoch Práca 
s materiálom a tvorivé činnosti vo výchovných predmetoch.  
 V roku 2017 bolo zrealizované zateplenie celej budovy školy. Ďalej boli vymenené 
okná v priestoroch šatní ako aj v priestoroch školskej jedálne. Prebehli maliarske 
práce v niekoľkých triedach, ako aj na chodbe v prízemí školy, v priestoroch šatní a  
chodieb pri vchode budovy školy blok C. V roku 2018 bola realizovaná oprava -
sanácia vstupnej plochy do budovy školy, oprava podlahy v tanečnej miestnosti, ako 
aj oprava - sanácia oplotenia areálu školy v časti A. Tieto práce budú pokračovať aj 
v roku 2019, kedy prebehne oprava - sanácia oplotenia celého areálu školy.  
Budova školy sa skladá z dvoch častí, k budove patrí obnovený, zrevitalizovaný  
športový areál, tenisový dvorec, oddychové parkové plochy. Súčasťou školy je 
školský klub detí a školská jedáleň. Školský klub detí zabezpečuje činnosť 
v popoludňajších hodinách vo vyučovacích priestoroch – v triedach.  
Areál je vysadený zeleňou, ktorá je pravidelne udržiavaná a nachádza sa tu príjemné 
posedenie pod čerešňou, ktoré počas teplých dní využívame na vyučovanie v 
prírode. . 
 
Škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle 
vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. 
Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu, vyučovanie 
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anglického, nemeckého a ruského jazyka, informatickú vzdelanosť. Plní štátny 
vzdelávací program. 
ZŠ sa každoročne zapája do rôznych projektov. V roku 2018 bol realizovaný Grant 
Nadácie Volkswagen „Technika hrou od ZŠ, Grant od Nadácie PONTIS 
„Revitalizácia školského areálu. Na II. stupni sú  športové triedy od roku 1960. 
Aktívna je spolupráca s rodičmi, s inštitúciami. Škola je fakultná škola pre PdFUK, na 
základe toho na našej škole praxujú každoročne študenti PdF UK – budúci 
pedagógovia. 
 
 

1. Plnenie ukazovateľov plánu práce a rozpočtu (tab.č.3)   
 

A. Plán práce 
     Stav zamestnancov k 31.12.2018 
    - priemerný prepočítaný evidenčný stav    53,47 
    - fyzický počet osôb :        54 
                   z toho:        pedagogickí zamestnanci   30 
      odborní zamestnanci    3 
                            nepedagogickí zamestnanci   7   
  
                            ŠKD        9 
                            ŠJ         5 
 
 
 

B. Čerpanie mzdových prostriedkov (ZŠ,ŠKD,ŠJ) 
 
V roku 2018 sme čerpali mzdové prostriedky nasledovne: 
Na tarifné platy : 
Upravený rozpočet k 31.12.2018 -  496 585,00 €  a čerpali sme 491 869,99 €, t. j 
99,05,% z upraveného rozpočtu 
Na príplatky : 
Upravený rozpočet k 31.12. 2018 -   54 450,00 € a  čerpali sme     51 639,35 € , t.j. 
94,84 % z upraveného rozpočtu 

- z toho na osobné príplatky – upravený rozpočet bol 17 700,00 € a čerpali sme 
20 224,78 €, t. j. 114,26 % z upraveného rozpočtu 

Odmeny : 
Upravený rozpočet k 31.12. 2018 – 18 444,00 € a čerpali sme 40 829,30 €, t.j. 
221,36% z upraveného rozpočtu. Vyplatené boli odmena ku Dňu učiteľov, 
mimoriadne odmeny na konci roka, odmena za nevyčerpané prostriedky na 
AU(asistenta učiteľa), odmeny za vedenie krúžkov zo vzdelávacích poukazov 
a odmeny za pedagogickú prax budúcich pedagógov z PF UK. 
 
Mzdové náklady za rok 2018 predstavujú spolu 584 338,64 €, t. j. 102,61 % 
z upraveného rozpočtu 569 479,00 €. 
Priemerná mzda na zamestnanca  na ZŠ činila 722,98  €.(viď.tab.ZŠ3) 
 
Na dohody boli v roku 2018 čerpané finančné prostriedky vo výške  183,50 €  z 
upraveného rozpočtu 1000,00 €, t.j.18,35%.Vyplatené boli finančné prostriedky ako 
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odmena zdravotníčke v Škole v prírode a na lyžiarskom výcviku a odmena učiteľovi 
za realizáciu basketbalového turnaja žiakov  v rámci Grantu.  
 
 
 

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1) 
  

A. Príjmy 
Schválený rozpočet príjmov: 39 400,00 € 
Rozpočet príjmov ŚJ      21 000,00 € 
Rozpočet príjmov ŠKD     12 500,00 € 
Rozpočet ZŚ-PVŠS                  5 900,00 € 
 
 
Celkové plnenie príjmov  v roku 2018  -            59 047,75 €  
212 – príjmy z prenajatých priestorov  - plnenie  2 871,50 €  
Finančné prostriedky boli získané prenájmom telocvične  a učební. 
223 – poplatky a platby z predaja a služieb – plnenie 50 494,71 € z toho: 
223002 Poplatky za ŠKD – plnenie                    24 555,41 € 
223001 Za stravné – plnenie                              25 939,30 € 
Úroky z domácich úverov a vkladov – plnenie            0,00 € 
Ostatné príjmy  - 
292  Z dobropisov minulých období – plnenie     5 101,54 € 
Dobropis za energie za rok 2017 vo výške           4 815,12 € 
Vratky z RZ ZP za rok 2017                                     286,42 € 
(za zamestnávateľa-PVŠS-ZĽ 
Vratky RZ ZP za rok 2017 –ORIG.ZĽ.         491,63 € 
Vratky z RZ ZP za rok 2017                                     778,05 € 
(za zamestnávateľa-PVŠS+ORIG) 
Vratky stravného(vrátené stravné z minul.rokov)  2 338,89 €    
311 – Dary a Granty a         1 867,50 € 
dotácia od subjektov verejnej správy spolu:      
Dary a Granty pre ZŠ   580,00 € 
Dotácia od BSK 1  220,00 € 
Dary – vo výške  427,50 € a to: dar od BONI FRUCTI za odber ovocia v sume 67,50 
€ + Dar od MV SR Odbor školstva 360,00 € - na realizáciu basketbalového turnaja 
žiakov a Granty:  – vo výške 220,00 € a to: Grant Nadácie Pontis 120,00€ 
(revitalizácia školského areálu + Grant Nadácie Volkswagen  100,00 € (technika hrou 
od základnej školy) 
 
SPOLU Dary a Granty príjmy-celé      647,50 € 
SPOLU Dary a Granty príjmy(ZŠ)      580,00 € 
SPOLU Dary a Granty čerpanie       647,50 € 
 
 

B. Výdavky 
 
Základná škola: (ZŠ,ŠKD,ŠJ) 
Škola hospodárne a účelne vynakladala pridelené finančné prostriedky na 
zabezpečenie prevádzky školy. 
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Schválený rozpočet na rok 2018  –  908 957,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018   –  983 442,00 € 
 
 
 
Čerpanie za rok 2018 –     1 003 457,91 € 
 
Z toho spolu(ZŠ,ŠKD,ŠJ) mimorozpočtové zdroje: 
Vzdelávacie poukazy –                   10 173,00 € 
Asistent učiteľa –                                20 160,00 € 
Asistent učiteľa financ.MÚ-                   2 520,00 € 
Sociálne znev. prostr.(SZP) –                  100,00 € 
Učebnice -                169,00 € 
Príspevok na VVLK -                           2 700,00 € 
Príspevok na ŠvP -                   2 300,00 € 
Odchodné –                                                0,00 € 
Z rezervy zriaď.a dohod.kon. -            58 405,00 € (54 943 + 3 462) 
Dotácia z údržby MÚ                          42 289,06 € 
Deň učiteľov z (MÚ)                                 238,00 €  
Preplatky za energie –                          4 815,12 € 
Vratky zo ZP za rok 2017              941,98 €  
(Vratky za ZĽ+ZC=941,98 € z toho: (ZĽ=778,05 €+ZC= 163,93 €) 
Príjmy z prenájmu –                              2 871,50 € 
Nevyčerpané prostr.z r.2017(PVŠS    18 699,00 €(z dohodovacieho konania MÚ) 
Dotácia od BSK -              1 220,00 € 
Dary  –                                                      427,50 € 
Granty –                                                    220,00 €  
Prax študentov PdF UK                           4 202,10 € 
( z toho odmeny 3 878,00 € + 324,10 € admin. činnosť ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Základná škola 
 
 
Kategória 61X – Mzdy, platy  a ostatné osobné vyrovnania   
Upravený rozpočet 2018 –         445  771,00 € 
Čerpanie celkom za rok 2018 – 463 892,67 € z toho: 

- tarifný plat     386 565,72 € 
- príplatky          44 951,35 € 
- odmeny           32 375,60 € 

V tejto kategórii boli vyplatené finančné prostriedky aj za: 
Asistenta učiteľa – 14 940,00 € 
Za vzdelávacie poukazy – odmeny vo výške 4 200,00 € 
Z prostriedkov MČ – 238,00 € -  odmena  ku Dňu učiteľov  
Od PdF UK prax študentov – 2 910,80 € 
 
 
Kategória 62X – Poistné 
Upravený rozpočet  -                         148 512,00 € 
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Čerpanie celkom vo výške –             157 324,01 € z toho: 
Asistent učiteľa –                                  5 220,00 € 
Od PF UK prax študentov –                 1 017,40 € 
Dary (odvod z OON-odmeny)    –             31,00 € 
 
 
 
Kategória 63X – cestovné, tovary, energie, materiál, služby 
Upravený rozpočet -          99 582,00 € 
Čerpanie bolo vo výške –  92 416,74 €, z toho položky : 
 
 
Položka 631 celkom - cestovné 
Čerpanie bolo vo výške -  109,55 €  
 
Položka 632 celkom – energie, vodné, stočné, zrážková voda, telefóny, poštovné 
poplatky 
Čerpanie  -                             14 687,25  €   
Z toho z nevyčerpaných prostriedkov z r.2017 za TUV – 9 026,36 € 
Z preplatku energií za TÚV z roku 2017 v sume      -       4 140,12 € 
 
Z  toho položky: 
 
položka 632001 – TÚV, elektrická energia,  
Čerpanie –                                    13 610,87  € z toho: 
Preplatky za TÚV z roku 2017 –     4 140,12 € 
Presun finančných prostriedkov 
zo ŠR z r.2017 – zdroj „131H“-       9 026,36 € 
na TÚV 
 
položka 632002– vodné, stočné, zrážková voda 
Čerpanie –   140,06  € 
položka 632003 – telefóny, poštovné poplatky 
Čerpanie – 385,72 € 
 
Položka  633 celkom - materiál 
Čerpanie –                          19 244,92 € z toho: 
Dary –                                      240,00 € 
Granty  –                                  220,00 € 
Sociálne znev. prostr.(SZP) -   100,00 € 
Vzdelávacie poukazy  -         3 634,00 € 
Z príjmov: z prenájmu –        2 871,50 € 
Finančné prostriedky  boli vynaložené najmä na :  
Kopírovací stroj MINOLTA, lavičky pred vchod do budovy školy,  odpadkový 
kamenný kôš, fukár na lístie, regále do skladu učebníc, korkové nástenky na chodby, 
nábytok  do triedy 1.A, výpočtovú techniku, kancelárske potreby a materiál, školské 
tlačivá, čistiace prostriedky , materiál na údržbu, odbornú literatúru pre žiakov a 
učiteľov, učebnice v sume 169,00 € a učebné pomôcky , materiál pre výchovu 
a vyučovanie, licencie, ochranné pracovné  oblečenie, vybavenie lekárničiek. 
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Položka 635 celkom - údržba 
Čerpanie –                           27 644,72 €  z toho: 
z rozpočtu MČ –                   27 567,56 € 
z prenájmu –                                  0,00 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na: 
- maliarske práce a oprava podlahy v priestoroch tanečnej miestnosti po zatečení 
dažďom, oprava kopírovacieho stroja, oprava – sanácia vstupnej plochy do budovy 
školy, oprava – sanácia oplotenia areálu školy časť A 99,50m2 
 
 
Položka 637 celkom – služby, školenia, semináre, stravovanie, prídel do SF 
Čerpanie –                                               30 730,30 €  
Z toho financované z MÚ v sume:             5 479,10 € bolo na  
1/vypracovanie energetického certifikátu na budovu školy po zateplení 
2/ vypracovanie projektovej dokumentácie oprava vstupnej plochy do budovy školy 
3/ výrez a orez stromov v areáli školy 
4/ vypracovanie projektovej dokumentácie – sanácie oplotenia areálu školy 
Ostatné finančné prostriedky boli vynaložené na: 
VVLK- lyžiarsky výcvik  žiakov a ŠvP- školu v prírode pre žiakov 1.stupňa v celkovej 
sume 5 000,00€, na školenia, úhradu za služby dodávateľským spôsobom 
(spracovanie miezd , údržba výpočtovej techniky, BOZP ), tlačiarenské služby,  OLO, 
revízie, pranie a čistenie, ochranu objektu, ochrana osobných údajov, poplatky 
banke, stravovanie zamestnancov, poistné budovy a majetku školy , tvorbu 
sociálneho fondu, OON-Odmena z darov  89,00 € 
 
 
 
Kategória 640 – Bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky 
Čerpanie –   2 047,00 € : 
 Finančné prostriedky boli čerpané na nemocenské dávky- náhradu mzdy za prvých 
10 dní a vyplatenie odchodného v sume 0,00 € . 
 
 
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív 
Čerpanie – 0,00  €  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Školský klub detí: 
Schválený  rozpočet na rok 2018 –   109 649,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018   –   121 156,00 € 
Čerpanie za rok 2018 –                     124 828,78 € 
 
 
Kategória 61X – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet – 78  453,00 € 
Čerpanie –                 84 406,49 € z toho: 
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- tarifné platy     77 336,79 € 
- príplatky            1 514,00 € 
- odmeny             5 555,70 € 

Odmeny za prax             543,20 € 
od PF UK 
 
 
 
Kategória 62X – Poistné-odvody do poisťovní  
Upravený rozpočet – 28 100,00 € 
Čerpanie –                 28 577,79 €  
Z tohoVratky za RZZP za ZĽ  za r.2017 v sume 92,96 € 
Odvody za prax PF UK  190,09 € 
 
 
Kategória 63X – cestovné, tovary, energie, materiál, služby  
Upravený rozpočet – 12 503,00 € 
Čerpanie –                 11 604,61  €  
 
 
Položka 632 celkom – energie, vodné, stočné, komunikácie 
Upravený rozpočet  -    7 123,00 € 
Čerpanie –                   7  741,39 € v tom: 
Finančné prostriedky v tejto položke boli vynaložené na úhradu elektrickej a tepelnej 
energie a zrážkovej vody. 
 
 
 
Položka 633 celkom - materiál 
Upravený rozpočet – 3 080,00 € 
Čerpanie –                 1 614,20 €  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na materiál pre výchovu a vyučovanie,  
a kancelárske potreby,  učebné pomôcky ako aj dekoračný materiál. 
 
 
Položka 637 celkom – služby, školenia, semináre, stravovanie, prídel do SF 
Upravený rozpočet –  2 588,00 € 
Čerpanie –                  2 016,11 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na úhradu stočného, OLO, na 
stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu. 
 
 
 
Kategória 64X – Bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky 
Upravený rozpočet –   2 100,00 € 
Čerpanie –                     239,89 €  
Finančné prostriedky boli čerpané na nemocenské dávky- na náhradu mzdy za 
prvých 10 dní . 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Školská jedáleň 
Schválený rozpočet na rok 2018 –   93 128,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 –  166 373,00 € 
Čerpanie za rok 2018 –                  162 375,43 € 
v tom mimorozpočtové zdroje: 
Dary – spolu 1 220,00 € z toho: 
1 220,00 € - od BSK – dotácia na stravu iných stravníkov- zo SPŠD Kvačalova 
 
 
Kategória 61X – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet – 36 974,00 € 
Čerpanie  –                34 744,00 € z toho: 

- tarifné platy –  23 543,41 € 
- príplatky –         7 764,59 € 
- odmeny –          3 436,00 € 

 
 
Kategória 62X – Poistné 
Upravený rozpočet – 15 335,00 € 
Čerpanie –                 12 024,30 €  
Z toho RZ ZP za ZĽ za r.2017 v sume 398,67 € 
 
Kategória 63X – cestovné, tovary, energie, materiál, služby  
Upravený rozpočet –  98 175,00 € 
Čerpanie –                109 464,71 € v tom: 
Dary  -                           1 220,00 € (maliarske práce v kuchyni, krájač na zeleninu 
a prídavné zariadenie k robou – strúhač na zeleninu, taniere, poháre, kuchynské 
potreby.(vybavenie stravovacieho zariad.) 
 
 
Položka 632 celkom– TÚV, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, komunikácie 
Upravený rozpočet  - 14 372,00 € 
Čerpanie –                 28 798,06 €  
 
položka 632 001–  TÚV, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, 
Čerpanie –                 24 608,00 € 
elektrická energia , plyn, tepelná energia , vodné a stočné,  zrážková voda 
z toho preplatok plynu z roku 2017 bol 675,00 € 
 
 
položka 632 003 – komunikácie 
Čerpanie –                     569,68 € 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za  telefón.  
 
 
Položka 633 celkom - materiál 
Upravený rozpočet –  73 301,00 €- je suma za materiál a hodnotu 
dodávateľských faktúr za potraviny 
Čerpanie -                  70 726,01 € 
Z toho hodnota FA za potraviny – čerpanie:  58 169,47 € 
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Z toho materiál: 
Upravený rozpočet –  12  637,00 € 
Čerpanie –                  11 994,04 € z toho: 
Dary –                          1 112,00 €( časť z celkovej sumy od BSK vo výške 1 220,00,-
€) 
Finančné prostriedky z odd.údržby  MÚ: v sume 3 130,80 € (nákup chladiaceho 
zariadenia a nákup regálov do skladu potravín) 
Ostatné finančné prostriedky  boli vynaložené najmä na :   kancelárske potreby, 
čistiace prostriedky , materiál na údržbu,  ochranné pracovné oblečenie, vybavenie 
lekárničky, vybavenie stravovacieho zar..(krájač na zeleninu, kuchynské potreby, 
poháre, taniere, príbory) 
 
 
Položka 635 celkom - údržba 
Upravený rozpočet – 3 358,00 € 
Čerpanie –                 2 547,80 €  z toho: 
Finančné prostriedky boli vynaložené na maliarske práce v kuchyni vo výške 108,00,-
€ financované z dotácie od BSK(z celkovej sumy 1 220,00€), maliarske práce skladu 
potravín, oprava umývačky riadu v celkovej výške 2 439,80 financované 
z prostriedkov údržby z MÚ. 
 
 
Položka 637 celkom – služby, školenia, stravovanie, prídel do SF, revízie 
Upravený rozpočet  - 6 944,00 € 
Čerpanie –                 7 312,84 €  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na školenie, pranie a čistenie , 
deratizáciu a dezinsekciu, vodné, stočné, OLO, stravovanie zamestnancov, tvorbu 
sociálneho fondu ,  revíziu komínu a plynových zariadení, revíziu dymovodov, 
kalibráciu a ciachovanie váh, remeselné služby, odvoz kuchynského odpadu 
Vrátenie stravného stravníkom z minulých rokov bolo v sume 2 338,89 €. 
 
Kategória 64X – Bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky 
Upravený rozpočet –     2 600,00 € 
Čerpanie –                         77,34 €  
Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy počas PN za prvých 10 dní. 
 
 
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív 
Čerpanie – 5 007,60 € 
Nákup plynového kotla do ŠJ 
 
Hmotná núdza 
Dotácia na hmotnú núdzu – 18,00 € 
Dotácia bola čerpaná na stravné vo výške 18,00 € na jedného žiaka. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
Škola  nemala žiadne neproduktívne náklady. 
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Iba uhradila úrok  za oneskorenú platbu RO: 637 031 v sume 65,30 € 
 
 
4. A. Záväzky 
K 31.12. 2018 mala škola záväzky vo výške                 =    99 572,52 € z toho: 

- odvody do poisťovní       =    33 844,50 € 
- dane za12/2018                                                   =      9 984,44 € 
- Zamestnanci a OON výplaty 12/2018                 =     54 855,43 €  
- Fa z minulého obdobia 12/2018 a nevyfakturované dodávky ŠJ 12/2018 

                                                     =    888,15 € 
4. B Pohľadávky 
K 31.12.2018 škola nemala žiadne pohľadávky. 
K 31.12.2018 neboli evidované žiadne  neuhradené faktúry s termínom splatnosti  
k  31.12.2018. 

 

 

5. Fondy a účty organizácie 

  Základná škola Kulíškova 8, 821 08  Bratislava 
 

  Čerpanie SF v roku 2018 
 

 
v € 

Počiatočný stav SF k 1.1. 2018 7 396,76 € 

    

Povinný prídel 6 135,00 € 

    

Deň učiteľov - ocenenie jednotlivcov-1.st.+2.st.+ 
+ŠKD+neped. 800,00 € 

    

Čerpanie podľa účelu použitia :   

Odpracované roky 0,00 € 

Klimentová Lenka(RD) 0,00 

Komlošiová Anna(vyplatené až v 1/2019) 0,00 

Odchod do dôchodku 0,00 € 

  0,00 € 

Stravné 1 699,80 € 

Svadba 200,00 € 

Švajnerová Zuzana(Vašičková) 100,00 € 

Tkáčová Danka (Tomajková) 100,00 € 

Narodenie dieťaťa 0,00 € 

    

Životné jubileá 400,00 € 

Forgáčová Nadežda 50 rokov 100,00 € 

Moravcová Daniela 50 rokov 100,00 € 

Snehotová Antonia 70 rokov 200,00 € 

Posedenia 976,39 € 
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Ku Dňu učiteľov + Vyhodnocovacia porada na konci 
škol.roku 976,39 € 

Kvety a kultúra(výlet) 538,64 € 

Kvety k jubileám (3 zam.)+ odmenení zam. (4 zam.) 95,00 € 

Výlet - Južná Morava(Lednice,Valtice,Mikulov) 443,64 € 

Sociálna výpomoc 0,00 € 

  0,00 € 

Školenie 80,00 € 

Rovná Marta -Kolektívne vyjednávanie v 
Kežmarských Žľaboch 80,00 € 

Čerpanie spolu 4 694,83 € 

Zostatok na účte SF k 31.12. 2018 8 836,93 € 

Sociálny fond sme čerpali podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2018. 
 

 
 

  
 

 
B. Účty organizácie 
 

Stav na účtoch k 31.12.2018 
 

1. Príjmový účet 
2. Výdavkový účet 
3. Depozit 
4. Darovací účet 
5. Účet ŠJ 
 6. Účet SF 

1640019556 
1640029658 
2546460753 
2440828951 
1645872855 

      1640036356 

    5 315,97 € 
  157,68 € 

   98 717,19 € 
            0,00 € 
      6 479,91 € 

                   8 836,93 € 

 
 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 
 

1. Výdavkový účet                   1640029658 
Dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ                  948 256,07 
Výdavky za rok 2018                               948 098,39 
V tom: mimorozpočtové – bežné a kapit. výdavky 
    Z odvedených príjmov z prenájmu       2 871,50 
    Kapitálové výdavky z MÚ                             5 007,60 
    Preplatok za energie(TÚV,plyn)       4 815,12 

Vratky z RZZP za rok 2017 za ZĽ          778,05 

    Presun zo ŠR za rok 2017  -    18 699,00  
    Dary              427,50 

Granty              220,00 
BSK-subjekt verejnej správy        1 220,00 
Prax študentov PF UK 4 202,10 

Konečný stav účtu k 31.12.2018              157,68 
Odvod zostatku na MÚ k  31.01.2019             157,68  
 
2. Príjmový účet         1640019556 
Odvod príjmov v roku 2018 na účet MÚ MČ BA Ružinov      61 298,27 
Plnenie príjmov           55 982,23 
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Konečný stav účtu k 31.12.2018           5 315,97 
Odvod zostatku na MÚ k  31.01.2019          5 315,97
  
3. Depozitný účet         2546460753 
Počiatočný stav k 1. 1. 2018                                                                                  110 607,20 
Prevod z účtu 1640029658 dňa 21.12.2018                  98 717,19 
  
Konečný stav účtu k 31.12.2018                   98 717,19  
Úhrada dňa 04.01.2019 – mzdy,                   54 855,43 
Úhrada dňa 07.01.2019 – odvody do poistných fondov           43 828,94 
Konečný stav  účtu k 31.01. 2018               32,82 
 
4.Účet strediska školská jedáleň       1645872855 
Konečný stav účtu k 31.12.2018           6 479,91 
 
5. Sociálny fond         1640036356 
Stav účtu k 1.1.2018                            7 396,76 
Povinný prídel                        6 135,00 
Čerpanie -  na stravné           1 699,80 
  Odpracované roky                 0,00 
  Odchod do dôchodku                 0,00 
  Svadba                                                                                                  200,00 

Životné jubileum             400,00 
Narodenie dieťaťa                 0,00 
Posedenie                         716,32 
Kvety pri jubileu a kultúra(výlet)           976,39 
Sociálna výpomoc                 0,00 
Školenie                80,00 

 
Konečný stav účtu k 31.12.2018                               8 836,93 
 
 
6. Darovací účet         2440828951 
Počiatočný stav účtu k 1.1.2018                                      0,00 
Dary, granty, BSK za rok 2018                                1 867,50  
Finančné prostriedky  odvedené na MÚ                     1 867,50 
Čerpanie prostriedkov z DÚ                                            1 867,50 
Konečný stav účtu k 31.12.2018                                         0,00 
 
Bratislava: 01.04. 2019 
 
 
 

 
Vypracovala:                                                                          Schválil: 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------    -------------------------------------- 
Ing. Darina Babinčáková                                                     PaedDr. Snehotová Antonia 
         riaditeľka školy 
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 
 
 
Základná škola, Kulíškova 8, 821 08  Bratislava                                                  Tab.č.1 

 

 

 
Ukazovateľ Upravený 

rozpočet                     
v roku 2018 v € 

Skutočnosť 
 k 31.12. 2018 
v € 

% 
plnenia 

1. Príjmy spolu 39 400,00 59 047,75 149,87 

Poplatky a platby z predaja a služieb 33 500,00 50 494,71 150,73 

v tom:podpoložka - 223002-ŠKD 12 500,00 24 555,41 196,44 

          podpoložka - 223003-ŠJ 21 000,00 25 939,30 123,52 

          Príjmy PVŠS-ZŠ v tom: 5 900,00 8 553,04 144,97 

          príjem z prenájmu - 212 x 2 871,50 X 

úroky z dom.úverov, vkladov -243 x 0,00 X 

ostatné príjmy - 292(dobropisy a vratky) x 5 101,54 X 

granty, dary, x 580,00 X 

2. Odvod príjmov MČ x 61 298,27 X 

plnenie príjmov x 55 982,23 X 

3. Výdavky spolu 983 442,00 1 003 457,91 102,04 

bežné výdavky vrátane hmotnej núdze 695 913,00 716 235,70 102,92 

kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 

        

4. Dotácie MČ 34 388,00 34 408,28 100,06 

na prevádzku, mzdy a odvody 34 388,00 34 388,66 100,00 

na hmotnú núdzu=strava+škol.p.+strava 
MČ : 

x 19,62 X 

z toho: strava z ÚPSVR+školské potreby x 18,00   

            strava z MČ x 1,62 X 
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Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 

 
Základná škola, Kulíškova 8, 821 08  Bratislava 

 
Tab. č. 2 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2018 v € 
Skutočnosť 

 k 31.12.2018 v € 
% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 47 200,00 58 467,75 123,87 

Z toho:       

212 príjem z prenájmu 5 900,00 2 871,50 x 

223 poplatky a platby z predaja a služieb 40 700,00 50 494,71 124,07 

223002 Za jasle, materské školy a šk.druž 12 500,00 24 555,41 196,44 

223003 Za stravné 21 000,00 25 939,30 123,52 

243Úroky z dom. úverov a vkladov 0,00 0,00 x 

292 Ostatné príjmy 0,00 5 101,54 x 

311 Granty,Dary 0,00 580,00 x 

600 Bežné výdavky /1/ 694 440,00 704 712,85 x 

Z toho:       

610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 445 444,00 463 892,67 104,14 

Z toho:       

611 Tarifný plat vrátane náhrad 384 427,00 386 565,72 100,56 

612 Príplatky 42 900,00 44 951,35 104,78 

614 Odmeny 18 117,00 32 375,60 178,70 

616 Vyrovnanie platu 0,00 0,00 0,00 

620 Poistné zamestnancov a NÚP 148 481,00 157 324,01 105,96 

630 Tovary a ďalšie služby 98 467,00 81 449,31 82,72 

Z toho:       

631 Cestovné náhrady 111,00 109,55 0,00 

632 Energia, voda a komunikácie 23 903,00 3 719,82 15,56 

v tom:       

elektrická energia-632001/1 3 891,00 290,21 7,46 

plyn-632001/3 3 025,00 2 291,00 75,74 

tepelná energia-632001/4 13 055,00 154,18 1,18 

komunikácia-632003 929,00 385,72 41,52 

virtuálna knižnica-632004 462,00 458,65 99,27 

vodné, stočné-632002 2 541,00 140,06 5,51 

633 Materiál  9 748,00 19 244,92 197,42 

634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 31 893,00 27 644,72 86,68 

636Nájomné za prenájom 0,00 0,00 0,00 

637 Služby 32 812,00 30 730,30 93,66 

642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 
dní 2 048,00 2 046,86 99,94 

        

700 Kapitálové výdavky /2/ 0,00 0,00 0,00 

Z toho:       

710 Obstaranie kapitál.aktív 0,00 0,00 0,00 

Z toho:       

711 Nákup softwéru 0,00 0,00 0,00 

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení 0,00 0,00 0,00 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 0,00 

717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. 0,00 0,00 0,00 

718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. 0,00 0,00 0,00 
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Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0,00 19,62 x 

        

        

Výdavky spolu /1+2+3/ 694 440,00 704 732,47 101,48 

Príjmy z mimorozpočt.účtu 5 900,00 8 553,04 144,97 

Z toho:   Rozpočet príjmov 0,00     

Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       

z darov, grantov/ stlpec.UPR=príjem 
darov 0,00 580,00 x 

Použitie navŕš.rozp.z príjmov z prenájmu 5 900,00 2 871,50 48,67 

z príjmov, vratky/preplatky/dobropisy 0,00 5 101,54 x 

z príjmov-kapitálové 0,00 0,00 0,00 
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Tab.č.3 

 

Ukazovateľ Merná jednotka 

Upravený 
rozpočet                     

v roku 2018 

Skutočnosť k 
31.12.2018 v € 

% plnenia 

Tarifné platy € 384 427,00 386 565,72 100,56 

Príplatky € 42 900,00 44 951,35 104,78 

V tom: osobný príplatok € 14 200,00 16 928,46 119,21 

Odmeny € 18 117,00 32 375,60 178,70 

v tom jubilejné odmeny € 0,00 0,00 0,00 

Doplatok k platu € 0,00 0,00 0,00 

Mzdové prostriedky spolu € 445 444,00 463 892,67 104,14 

Priem.prep.počet zam. osoby x 53,47 x 

Priemerná mzda € x 722,98 x 

 
 

 


