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I.
Úvod

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodnutím č.: 326/99-45 zo dňa 
14.01.2001, ktoré s účinnosťou od 2. septembra 2000 zaradilo Súkromnú základnú 
umeleckú školu, Prokofievova č. 5, 851 01 Bratislava (v znení zmeny názvu školy 
rozhodnutie zo dňa 13.02.2001 č.: 4409/2000-45 a v znení zmeny adresy rozhodnutie zo dňa 
21.03.2002 č.: 802/2001-45) do siete základných škôl MŠ SR. 

k 15.09.2014 sme vykázali:
a) 980 žiakov do 15 rokov , z toho 0 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 980 

žiakov v skupinovej forme vyučovania 
b) 36 žiakov nad 15 rokov veku, z toho 36 v individuálnej forme vyučovania (36 

žiakov bez príjmu a 0 žiakov zárobkovo činných) a 0 žiakov v skupinovej forme 
vyučovania (0 žiakov bez príjmu a 0 žiakov zárobkovo činných)

II.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti školy 
v roku 2015:

1. Rozpočet a jeho čerpanie:

a) Výnosy v členení podľa zdrojov financovania:

dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 880 839,30 €
   

dotácie z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 15 632,78 €
   

finančné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy 179 799,52 €

ostatné získané finančné prostriedky 421,95 €

1 076 693,55 €
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b) Náklady v členení podľa zdrojov financovania:

     
 výnosy:  
 880 839,30 € dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  
  
 náklady:  
 mzdové prostriedky 349 422,63 €  
 odvody do poisťovní 124 687,61 €  
 tovary a služby 407 538,16 €  
  
 881 648,40 €  
 Zaúčtovaná suma výdajov nepokrytá príjmami  z dotácie z 

rozpočtu hl. m SR BA (strata) -809,10 €
 

     

     
 výnosy:  
 15 632,78 € dotácie z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  
 náklady:  
 mzdové prostriedky 11 562,69 €  
 odvody do poisťovní 4 070,09 €  
 15 632,78 €  
     

     
 výnosy a náklady mimo verejných zdrojov:  
 výnosy:  
 0,00 € prijaté dary  
 0,00 € tržby z predaja služieb  
 22,11 € úroky  
 179 799,52 € školné  
 399,84 € príspevky iných organizácii   
 0,00 € tržby z predaja DNM a DHM  
 0,00 € náhrady za poistné udalosti  
 180 221,47 €    
 náklady:  
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 mzdové prostriedky 10 798,61 €  
 odvody do poisťovní 2 589,60 €  
 tovary a služby 47 368,55 €  
 členské 32 355,00 €  
  93 111,76 €  

 
Hospodársky výsledok 2015 86 300,61 €

 

     

III.
Sumarizácia

Celkové výnosy za účtovný rok 2015 1.076.693,55 €

Celkové náklady za účtovný rok 2015    990.392,94 €
z toho mzdové náklady a odvody    561.246,76 €

Hospodársky výsledok za účtovný rok 2015       86.300,61€

Prílohy:
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená 
k 31.12.2015


