
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2013/2014 
 

 

 

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  Kurčáková Dana zástupca rodičov 

Podpredseda rady školy  Svoreňová Michaela zástupca rodičov 

Zapisovateľ  Mizeráková Katarína zástupca rodičov 

Členovia  Petrusová Oľga zástupca rodičov 

 Plišnák Ján zástupca pedagógov 

 Selecká Zuzana zástupca pedagógov 

 Marián Tvrdík 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 3  
 

 

http://www.borodacova.sk/
mailto:skola@borodacova.sk


 

    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

MZ 1.-4.roč. Mgr. Zuzana Selecká 

MZ ŠKD Lenka Olšavská 

PK ANJ-NEJ- SJL Mgr. Ľubica Ivaničová 

PK MAT–FYZ–INF-CHE–BIO–TDV Renáta Ponyová 

PKCDJ-ZEM- výchovné predmety 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. 2 26 0+7 26 0+7 

2. 1 17  17  

3. 1 12 1 16 1 

4. 1 21 5 14 5 

5. 1 14 5 13 1 

6. 1 17 2 17 2 

7. 1 18 3 16 3 

8. 1 20 4 21 4 

9. 1 19 2 20 2 

Spolu 10 158 18 160 19 

 

Údaje o školskom klube detí  

 
Počet 

oddelení  

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

dochádzka 

3 66 47 24 

 

 

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

 

Celkový počet zapísaných (február)  27 

Počet odkladov povinnej školskej dochádzky  1 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o gymnáziá 

Počet prihlásených  9 

Počet prijatých  2 

 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  2 

Počet prijatých  2 

 

 

 



Žiaci 9. ročníka 

Gymnáziá  Počet prijatých 7 

Stredné odborné školy  Počet prijatých 15 

Umiestnenie žiakov 5. a 8. 9. ročníka na SŠ 

 Počet žiakov 8. a 9 

. roč. 

Dievčat Odbor 

7 2 Gymnázium 

1 1 Pedagogická škola 

1 1 Zdrav. škola 

2 0 Poľnoposp. škola 

2  Ekonom. školy 

7 0 Technnické školy 

2 0 SOŠ ostatné  

22 4 spolu 

0 0  Nevyužila termín 

  spolu 

2 0 Osem ročné gymnázium  

2 0 spolu 

 

d) –––––––––––––––––––– 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ MAT 

Ø 

pred- 

metov 

 

1,86 

 

1,47 

 

––- 

 

1,72 

 

Školským vzdelávacím  programom  

 

 V školskom vzdelávacom programe máme  

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Rámcové plány 
          

  
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu 

  
ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP 

 Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 2 6 3 6 3 6 3 26 

  Prvý cudzí jayzk - anglický 0 1 0 1 3   3   6 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda     1   1   1   3 

  Vlastiveda     1   1   1   3 

Človek a hodnoty Náboženstvo-etická výchova 1   1   1   1   4 

Matematika a práca 
s informáciami Matematika 4 1 4 1 3 2 3 2 14 

  Informatická výchova   1 1   1   1   3 



Človek a svet práce Pracovné vyučovanie             1   1 

Umenie a kutúra Výtvarná výchova 1 0 1   1   1   4 

  Hudobná výchova 1 0 1   1   1   4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2   2   2   2   8 

  
                  

  
17 5 18 5 20 5 21 5 76 

           

  
17 

 
18 

 
20 

 
21 

   

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech predmetov  

 
 SJL ANJ NEJ RUJ MAT 

Ø 

predmetov 

 

2,85 

 

2,30 

 

2,0 

 

1,9 

 

3,19 

 

 

Školským vzdelávacím  programom  

 

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Rámcové plányy 
           

  
5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   

  
ŠVP ŠkVP                 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 5 0 4 1 4 1 5   5   

  
Prvý cudzí jayzk - 
anglický 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

  
Druhý cudzí jazyk 
NEJ,RUJ     1   1   1   1   

 
Fyzika     1 1 1 1 2   1 1 

Príroda a  Chémia     0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2   

 spoločnosť Biológia 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

Človek a  Dejepis 1 1 1   1   1   1   

 spoločnosť Geografia 1   1   1   1   1   

  Občianska výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a 
hodnoty 

Náboženstvo-etická 
výchova 1   1   1   0,5 0,5 0,5 0,5 

Matematika a  Matematika 3,5 1,5 4 1 3,5 1,5 4 1 4 1 

 práca s 
informáciami Informatická výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Človek a svet  Svet práce         0,5   0,5   0,5   

 práce Technika         0,5   0,5   0,5   

Umenie a  Výtvarná výchova 1 1 1 1 1           

 kultúra Hudobná výchova 1   1   1           

  Výchova umením             0,5 0,5 0,5 0,5 

Zdravie a 
pohyb 

Telesná a športová  
výchova 2   2   2   2   2   

  
                    



  
21 6 23 6 23 7 24 6 24 6 

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

predmet 
 

 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 45 28 

2. stupeň 79 8 

Spolu 124 36 

 

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 

18 63,33 54,67 70,14 62,00 
 

Správanie – znížená známka 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 

    

       1 

 
 1 1 2 

Počet žiakov so stupňom 3       3  1 

Počet žiakov so stupňom 4      1  2  

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny spolu 1341 1977 1316 1446 1142 1915 1745 2386 2634 

Neospravedlnené hodiny 0 8 0 23 123 305 268 353 2 

Žiaci s počtom 

neospravedlnených hodín 

viac ako 15 

0 0 0 0 1 1 2 2 0 

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 6049 8771 14820 

Neospravedlnené hodiny spolu 31 1051 1082 

 

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

 

Názov súťaže / predmetovej olympiády účasť Meno a priezvisko žiaka Ročník 

Matematická olympiáda 4 žiakov Michal Buček 6. 

Pytagoriáda 21 žiakov ŠK Adrián Šegeda 1. Miesto 

Matej Buček    2. Miesto 

Andrea Ľorková 1. Miesto 

Marek štelzer 2. Miesto 

Michal Komora 1. Miesto 

Richard Paprskář 2 miesto 

6. 

6. 

7. 

7. 

8. 

8. 



KLOKAN 23 žiakov 1 úspešný 9. 

Deň Zeme – farby zeme 7 Enviroprojekt  5.-9.ročník 

Ružinovská športová liga  kolektívy 3.-9.ročník 

Kresba roka 3 Viktória Kotianová 

Andrea Ľorková 

Jakub Mader 

2. 

7. 

9. 

Šaliansky Maťko 1 Mária Bernátová 7. 

 

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 

3. III. A ŠVP + ŠkVP ANJ 

4.   IV. A ŠVP + ŠkVP ANJ 
 

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

5. V.A ŠVP + ŠkVP ANJ 

6. VI. A ŠVP + ŠkVP ANJ, RUJ 

7. VII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, RUJ 

8.   VIII. A ŠVP + ŠkVP ANJ, RUJ,NEJ 

9. IX. A ŠVP + ŠkVP ANJ, NEJ, RUJ 
 

ŠVP – štátny vzdelávací program 

ŠkVP – školský vzdelávací program 

ANJ – anglický jazyk 

NEJ – nemecký jazyk 

RUJ – ruský jazyk 

 

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 11 6 2 

Odborní. 

zamestnanci školy 0 1 1 0 

Spolu 0 12 7 2 

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

 
Predmet Počet neodborne vyučujúcich 

učiteľov 

Dôvod neodborného vyučovania 

Občianska výchova 2 Doplnenie úväzku 

Hudobná výchova 2 Doplnenie úväzku 

Nemecký jazyk 1 Doplnenie úväzku 

Informatika 2 Doplnenie úväzku 

Dejepis 1 Doplnenie úväzku 



 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom 

roku  

       
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 

  

Prezentácia učebníc Aj 2 

2.národná konferencia učiteľov chémie 1 

Digipédia 1 

Príprava na druhú atestáciu 2 

Finančná gramotnosť 1 

Ochrana osobných údajov 19 

Školenia pre psychológov 4 seminára 1 

Školenia pre špeciálnych predagóvov – 4 

semináre 

1 

Tvorba testov na čítanie s porozumením 1 

Rozvoj komunikačných zručností pri riešení 

krízových situácií v škole 

1 

Testovanie z ANJ – školenie pre učiteľov ANJ 1 

  

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

  Aktivity organizované školou 

 budovanie  triedneho kolektívu a  estetizácia tried, s triedou TU, školský  psychológ,  

špeciálna pedagogička  

 návšteva MŠ Bancíkovej – spoločné hry na dvore v rámci vzájomnej spolupráce 

 veda nás baví – projekt fyzikálnych pokusov 

 natieranie školského plota v spolupráci s rodičmi 2.A 

 maľovanie smetných košov v školskom areáli 

 výchovný koncert – 5 anjelov 

 prevencia proti sexuálnemu zneužívaniu – spolupráca s CPPPaP,     

 Imatrikulácia prvákov  

 spolupráca s MŠ Bancíkovej - návšteva na vyučovaní, spoločné hry v priestoroch 

našej ZŠ  

 divadelné predstavenie Osmijanko s p. Sadílekovou- v priestoroch ZŠ  

 divadelné predstavenie – „4 rozprávky“ – DK Ružinov Cultus 

 kreslo pre hosťa – Beseda s anglickým študentom 

 návšteva predškolákov z MŠ na vyučovacej hodine telesnej výchovy v telocvični ZŠ  

 divadelné predstavenie v DK Ružinov Cultus - Ezop  

 spolupráca so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou- spoznávanie detí, 

upevňovanie vzťahov, budovanie kolektívu 

 Šarkaniáda – triedna súťaž v púšťaní šarkanov 

 Halloween – netradičné vyučovanie 

 triedne kolo  - Pytagoriáda 

 ,,Jeseň očami detí“  - spoločné kreslenie jesene, výstavka a spoločné hry  

 výstavka prác detí z MŠ, spoločné fotenie, hry na dvore MŠ 

 25.11. – 29.11. Týždeň zdravej výživy 



 JUVIR – profesionálna orientácia 

 divadelné predstavenie v DK Ružinov Cultus v anglickom jazyku „Jack & Joe“ 

 správaj sa prosociálne – spolupráca s CPPPaP  

 environmentálny projekt O dvanástich mesiačikoch s p. Sadílekovou 

 spolupráca s MŠ návšteva školákov v priestoroch MŠ, Vianočná a zimná výzdoba, 

spoločné hry detí  

 Mikulášske prekvapenie 

 pilotný environmentálny program – Príroda okolo nás 

 župný deň – orientácia na štúdium na strednú školu 

 okresné kolo olympiády zo SJL  

 predvianočné pranostika a zvyky – Čarovanie na Luciu, stridžie dni 

 vianočná akadémia, vianočné besiedky, rozlúčka so starým rokom - posedenie pod 

jedličkou  
 rozhlasové relácie - Lucia, Vianoce 

 správaj sa prosociálne - spolupráca s CPPPaP 

 spolupráca s MŠ Exnárova – návšteva predškolákov na vyučovaní 

 DOD pre rodičov budúcich prvákov  

 návšteva MŠ Bancíkovej na vyučovaní v ZŠ - spoločné hry, výmena skúseností, hry 

v telocvični 

 lyžiarsky výcvik na Zochovej chate, v Tatranskej Lomnici 

  spolupráca s CPPPaP – Tolerujeme sa a pomáhame si 

 karneval – prehliadka masiek 

 kreslenie na betón 

 projekt „VODA“ – spolupráca s p. Sadilekovou 

 príprava na testovanie deviatakov,  

  „Poďme spolu do rozprávky“ – program v DK Ružinov pri príležitosti mesiaca knihy 

 beseda s ilustrátorom  

 riešenie matematickej súťaže Klakonko 6.ž 

 Marec mesiac knihy návšteva školskej knižnice 

 Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo v prednese poézie a prózy, Šaliansky  Maťko 

výber textov 

 Pytagoriáda 

 Hlasné čítanie – 7.-6. Roč. 

 veľkonočné tvorivé dielne 

 rozhlasová relácia - Veľká noc 

 Deň Zeme – beseda environmentálny projekt s lektorkou 

 pestujeme bylinky – siatie byliniek a starostlivosť o ne 

 návšteva bábkového divadla  Myška Riška 

 spoznávame svoje mesto- vlastivedná vychádzka centrom mesta 

 športovo – zábavné dopoludnie  pri príležitosti MDD, Didaktické hry 

 Kresba roka 2014 - výtvarná súťaž SD Nivy 

 pripravenosť detí na základnú školu - aktivity s MŠ 

 návšteva British Council za účelom zoznámenia sa s kultúrou Veľkej Británie ako aj 

možnosťou vyhľadania cudzojazyčnej literatúry, rôznych kurzov a podujatí nimi 

usporiadaných 

 besiedky ku Dňu matiek 

 Na motorke po ceste – akcia pre deti ŠKD 

 LES – projekt o neživej prírode 



 výchovný koncert v DK Ružinov Cultus - Fragile 

 Borodáčsky olympionik- športové súťaženie žiakov  

 Z rozprávky do rozprávky- prezentácia čitateľských zručností 

 Borodáčsky slávik- spevácka súťaž prvákov 

 spolupráca s CPPPaP – Sme dobrý kolektív, Správaj sa prosociálne 

 plavecký výcvik – plaváreň Slovnaft 

 prehliadka Letiska M. R. Štefánika – Exkurzia 

 Andersen v komikse – projekt v 5. A, SJL 

 školský výlet- Železná studnička– poznávanie fauny a flóry 

 ozdravný jazykový pobyt v Taliansku spojený s poznávaním krajiny, kultúry národa 

ako i histórie, fauny, flóry .... 

  projekt Farby zeme usporiadaný RNDr. E. Piovarčiovou zo ZŠ Mierová – prezentácia 

v škole a následne na MÚ MČ Bratislava 

 SOŠ Strojnícka – možnosti štúdia na škole 

 Absolvenská akadémia – slávnostná školská akadémia v DK Ružinov 

 Beseda so záchranárom 
 

počas celého šk. roka 

 triedne blogy  

 zber vrchnáčikov z PET fliaš – veľmi úspešne (18 902 kusov) 

 

  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

 

Spolupráca s: Liga proti rakovine, UNICEF, Nie drogám, Ružinovským športovým klubom,  

knižnicou na Bachovej, Spoločenský dom Prievoz, CVČ ESKO, MŠ Exnárova a Bancíkovej, 

PZ Bratislava východ, Cultus Ružinov, CPPPaP, ZŠ Mierova 

 

Návštevy: Bibiana, Prírodovedné múzeum, Múzeum hodín, Múzeum obchoduakcie poriadané 

MČ Ružinov v areáli Radosť pri Štrkoveckom jazere – Halloween, Deň detí,  bábkové 

divadlo, výchovné koncerty, filmové predstavenia 

 

Exkurzie: Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, hrad Devín, lesopark, lesné 

spoločenstvo, letisko M.R.Štefánika, AVION – Župný deň, SOŠ Strojnícka – možnosti štúdia 

na škole, JUVIR - NTC 

 

Výstavy: Deň Zeme, BIBIANA, interaktívna výstava hlavolamov 

 

Besedy: prevencia drogových závislostí, besedy na tému drogy, Čas premien, kreslo pre 

hosťa, počítačová bezpečnosť, prevencia proti násiliu a šikanovaniu, detský parlament, kam 

zo základnej školy 

 

Šport: 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 

 

k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     
.    V školskom roku 2013/2014 sme na škole nemali inšpekciu. 

 

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 uspokojivý, nakoľko sú 

vymenené okná za plastové okná, hygienické zariadenia sú vďaka zriaďovateľovi kompletne 

zrekonštruované. V celej budove je nová termoregulácia, čo sa prejavilo v úspore energie. 

V spolupráci s OZ je v triedach vymenený celkom nový školský nábytok. 

V ôsmych učebniach  sú namontované dataprojektory, ktoré sa intenzívne využívajú vo 

vyučovacom procese, ale aj na prezentácie prác žiakov. V jednej triede máme interaktívnu 

tabuľu, ktorá slúži najmä na interaktívne cvičenia so žiakmi. N aprácu počas hodín slúžia aj 

dve počítačové miestnosti. 

Vo vedľajšej budove je sedem tried, z ktorých sa tri využívajú na popoludňajšiu činnosť 

žiakov v školskom klube detí, jedna ako učebňa na výučbu práce s počítačom a ostatné na 

krúžkovú činnosť. Aj v tejto budove sú zrekonštruované sociálne zariadenia a sprchy pri 

šatniach do telocvične. 

V našej škole bojujeme s nedostatočným počtom učebníc na niektoré predmety, ktoré sa 

vyučujú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Tieto nedostatky sme odstránili 

používaním starších učebníc s prispôsobením výberu učiva pre ten ktorý ročník. Postupne sa 

dopĺňa fond učebníc podľa toho, ako sa učebnice schvaľujú na MŠ SR a dostávajú do tlače 

a následne aj do škôl. 

Vybavenosť učebnými pomôckami je pomerne dobrá, máme veľa starších 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 IT na jednotlivých predmetoch.  

V priebehu školského roku sme zakúpili a doplnili počítače za novšie. Vo vyučovacom 

procese sme využívali interaktívnu tabuľu a v ďalších ôsmych  učebniach sme priebežne 

využívali spätné projektory a premietacie plátna na projektové vyučovanie a prezentovanie 

prác žiakov. 

V spolupráci so zriaďovateľom sme vybudovali v školskom areáli multifunkčné ihrisko, ktoré 

je využívané počas hodín telesnej výchovy. Ihrisko môže využívať aj verejnosť. 

 

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 

 

1. Realizovať celý školský vzdelávací program v plnom rozsahu vo všetkých ročníkoch, 

vypracovanie a dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a ich zosúladenie s 

tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, pokračovať vo vyučovaní cudzích 

jazykov, pokračovať v projekte InfovekII 



2. V rámci integrácie venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami učenia 

a správania. 

3. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a 

rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. 

Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných 

vyučovacích predmetoch.  

4. Vo všetkých metodických orgánoch/ MZ a PK/ zabezpečiť 1 otvorenú hodinu, 

zameranú na ukážky využívania komplexných  aktivizujúcich vyučovacích metód 

(problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.  

ktoré budú zamerané na rozvoj efektivity osvojovania vedomostí žiakov 

5. Dodržiavať výchovný program pre ŠKD, zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

6. Zvyšovať rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov, rozvoj osobnosti žiakov a ich 

možnosti uplatnenia na trhu práce. 

7. V oblasti hodnotenia žiakov poskytnúť žiakovi spätnú väzbu a viesť žiakov 

k sebahodnoteniu. Poskytovať konkrétny návod žiakovi ako postupovať v prípade 

pretrvávajúcich nedostatkov v učení. Podporovať poznanie žiaka, že sa učí sám pre 

seba a pre život. 

     

Vyhodnotenie plnenia cieľov: 

Realizovať celý školský vzdelávací program v plnom rozsahu vo všetkých ročníkoch 

Počas uplynulých rokov sme pracovali podľa novovytvorených školských vzdelávacích 

programov pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom. V programoch boli zohľadnené všetky požiadavky a skúsenosti z uplynulých 

rokov a aj úlohy navrhnuté MŠ v POP na školský rok 2013/2014.  

V rámci projektu Infovek II a rozšírením siete Wifi vo väčšej časti budovy sme sa zapojili aj 

do projektu iPad pre učiteľov, kde prebehli otvorené hodiny. 

V rámci integrácie venovať zvýšenú pozornosť žiakom s poruchami učenia a správania Po 

prijatí nového školského špeciálneho pedagóga sa podstatne zlepšila aj práca so žiakmi so 

špecifickými poruchami učenia a správania, čo sa prejavilo aj v ich práci, výsledkoch 

a vzťahu rodičov ku škole. V novo otvorenej triede pre žiakov s poruchami pozornosti 

a aktivity, sme zistili úžasný záujem rodičov a takúto prácu a výsledky žiakov sú na vysokej 

úrovni. Plánujeme pokračovať v tejto aktivite. 

V rámci ŠKD sa pracovalo podľa výchovného programu ŠKD. 

V profesijnem orientácii, rozvoja osobnosti žiaka a možnosti uplatnenia na trhu práce sme 

navštívili mnohé podujatia, kde sa oboznámili s možnosťami štúdia a priamo sme navštívili aj 

strednú odbornú školu strojnícku. 

V oblasti hodnotenia a sebahodnotenie došlo k pozitívnemu posunu, ale aj naďalej sa budeme 

venovať tejto problematike. 

 

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, triedne 

blogy 

- spracovanie analýz výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov pomocou 

výpočtovej techniky 

- zapájanie sa do aktivít mestskej časti Ružinov a jej projektov 

 

 nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- nízky počet žiakov, zlepšiť propagáciu školy výbornými výsledkami, ktoré 

znižovať počet neodborne vyučovaných predmetov formou prijatia nových 

pracovníkov alebo vzdelávaním nekvalifikovaných pracovníkov 

- zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov aj pomocou 

nových foriem vyučovanie a využívania IT techniky, najmä stabilizovať personál 

na vyučovanie cudzích jazykov 

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

projektov. 

 

Pomerne dobrý technický stav budovy napriek jej veku, staršie 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. Napriek 

tomu sme v spolupráci so zriaďovateľom vybudovali v školskom areáli multifunkčné ihrisko, 

ktoré je využívané počas hodín telesnej výchovy, v popoludňajších hodinách aj verejnosťou. 

 

II.  Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

 

 Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a vychovávateľky v  ŠKD sú veľmi dobré, 

naplnenosť tried je optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých 

predmetov sú funkčné. Odborné učebne spĺňajú podmienky pre moderný spôsob výučby. 

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

Postupne sme spolu so zriaďovateľom rekonštruovali a maľovali aj hygienické zariadenia na 

jednotlivých poschodiach. Vymaľovali sme aj priľahlé chodby. 

Vybavenie školským nábytkom je dobré, žiacke lavice a stoličky sú vymenené za nové,  

skrine sú staré ale udržiavané.  

Škola má veľmi dobré materiálno-technické podmienky vo vzťahu k učebným plánom 

a učebným osnovám, má dostatok starých učebníc, ktoré môže používať za chýbajúce nové 

učebnice. Od zavedenia nového štátneho vzdelávacieho programu ja opakovane problém s 

učebnicami, ale postupne ako vydavateľ v spolupráci s ministerstvom expeduje učebnice, tak 

ich dopĺňame.  

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

V priebehu školského roku sme doplnili do učební dataprojektory, ktoré sa využívajú vo 

vyučovacom procese. Doplnili sme aj počítače vďaka Občianskemu združeniu a projektu 

NUCEM – elektronické testovania. V priebehu školského roku sme aktívne pracovali 

pomocou interaktívnej tabuli, zadávali interaktívne testy a v rámci domácej prípravy. 

 

b) Voľnočasové aktivity školy 



 

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

krúžky:  

- Futbalový    1. a 2. ročník 

- Internetový   1. až 4. ročník 

- Loptové hry     1. – 4. ročník 

- Práca s počítačom     5. – 9. ročník 

- Loptové hry     5. – 9. Ročník 

- Tvorivé dielničky     1. až 4. Ročník 

- Chovateľsko – pestovateľský krúžok  1. až 4. Ročník 

- Filmový fanúšik     5. – 9. Ročník 

 

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. 

Pre rodičov - prezentácie výsledkov prác žiakov školy formou besiedok, vystúpení, 

násteniek a internetu, webovej stránky, projekty tried, týždeň otvorenej školy, školské 

akadémie. 

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. 

Finančná a personálna podpora zo strany OZ pri realizácia plaveckého, lyžiarskeho 

výcviku, exkurzií. 

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

tvorivé dielničky, pestovateľsko – chovateľský krúžok. Prenájom telocvične na športové 

akcie aj pre verjnosť.. 

 

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 pozitívny je 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 MŠ Bancíkovej, Exnárova, DK Ružinov, 

Mestskou knižnicou na Bachovej ulici, policajným zborom, strednými školami, CVČ 

Kulíškova, ZUŠ  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. Dopĺňa financie do slabého 

rozpočtu  školy. 

 

 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa 26.08.2014 



 

Rade školy predložené dňa 04.09.2014 

 

Podpis predsedu rady školy Dana Kurčáková, v.r. 

 

Schválené zriaďovateľom dňa 28.10.2014 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

 

Bratislava – Ružinov č. 504/XXXI/2014 

 

V Bratislave dňa 15.8.2014 

 

 

 

         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 

04.09.2014 prerokovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

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

2013/2014 a bez pripomienok ju vzala na vedomie. 
 

 

 

V Bratislave 04.09.2014   

              Dana Kurčáková 

       predseda rady školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2:   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  o hospodárení za rok 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
 
 
 
 

Za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 2013 bol:          10 tried 
Počet žiakov  v roku 2013 bol:    184 žiakov 
 
Priestory školy sú čo do veľkosti vyhovujúce, čo do vybavenia v rámci finančných možností len 
čiastočne vyhovujú. Už druhý rok prebieha postupná rekonštrukcia niektorých priestorov- 
soc.zariadenia,plastové okná. 
 
Kapacitné priestory školy sú využívané na 100%. 
 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu: 
a) Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2013 je 28,5 

z toho pedag. zamestnancov            12,9 
asistent učiteľa (pedag.)       0,0 
školský psychológ    0,5 
školský špec.pedagóg    2,0 
nepedagog. zamestnancov   6,5 
ŠKD   2,6 
ŠJ  4,0 
Spolu   28,5 
 

b) Tab. č. 3 
 

2.   Plnenie ukazovateľov rozpočtu  
a) Príjmy 

Príjmový rozpočet  sme naplnili vo výške 26.112,51 €  
Z toho: príjmy za prenájom:               3163,04 € (telocvičňa, triedy, byt  školníka,           
                                                                                               ,jednorazové     
                                                                                                prenájmy) 
 
Poplatky za ŠKD:                     8096,94 
Poplatky za stravné     :         13436,85 
Úroky                         :                          1,17 
Granty  (dary)            :                 0 
Z dobropisov:                   1414,51     

 
b) Výdavky 

V roku 2013 sme na výdavky čerpali  499.684,99 eur                      v tom: 
mzdy a odvody       :  315.166,07 eur                      
717 kapitálové výdavky :           25.657,13 eur                 
642 hmotná núdza        :                 151,20 eur 
630 bežná prevádzka    :               153.538,24 eur 
632 v tom: 
energie:                                                    59.042,20 eur   
                                                                                    
          el.energia: 6.000,76 z toho ZŠ                    2.591,49                                                                                                                                        
                                                         ŠKD+Š J      3.409,27 
          Tepelná energia: 45.887,03 z toho ZŠ    26.535,38                                                
                                                          ŠKD+ŠJ   19.351,65                                     
           Plyn –ŠJ:                                                   1.188,- 
           Vodné:  4.490,20 z toho ZŠ                       2.402,46              



                                                          ŠKD+ŠJ       2.087,74   
631 cestovné náklady :                                    140,07 (služobné – prac.cesty) len ZŠ 
632 telefóny,poštovné... :                                    1.476,21 
       Z toho ZŠ         1.115,47 
                  ŠJ             360,74                                
633 materiál:                                                   2.521,75 (kanc.potreby,čist.potreby,        
                                                                                                    
odb.knihy,časopisy,noviny,         
                                                                                                    drobné 
učeb.pomôcky,mater. 
                                                                                                    na bežnú údržbu-
žiarovky,                                                                                                                                          
                                                                                                    batérie,skrutky,tesnenia, 
                                                                                                                                                                                
                 
634 dopravné:                                                         0  
635 údržba:                                                 63.461,05 (bežná údržba a rekonštrukcie 
soc.zariadení, maľovanie, škol.ihrisko.../   
         Z toho ZŠ              59.510,43 
              ŠKD+ ŠJ            3.950,62    
636 nájom za prenájom:                             2.727,61 /kopírky,rohože/                                
          Z toho ZŠ                1.461,58 
                     ŠKD              1.266,03                                    

                                                                                                                                                                             
                                                                                                               
                    
                   
                  642 PN do 10 dní: ZŠ                                   1.027,58 
                                                ŠKD                                      92,27 spolu: 1.119,85                  
                         Odchodné a odstupné ZŠ:                     4.052,50                                                           
                  637 služby:                                                   25.645,56  
                         v tom:                                                   (revízie a kontroly, školenia,         
                                                                                                          poštovné, platby za          
                                                                                                                          aktualizácie PC 
programov,  

                                                                                                                  platby za domény, OLO,                 
                                                                                       deratizácia, poistenia, 
                                                                                                                           stravovanie, tvorba                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                      soc.fondu a iné/         
                            z toho ZŠ                    20.614,13                                                                              
                                     ŠKD+ŠJ             5.031,43                                                                      
                          
                         OON:                                                        6.770,- len ZŠ         
 
                   
                  Vzdelávacie poukazy:                         3.892,- eur 
 
 
                  v tom: 
                   mzdy a odvody ZŠ:                             3.892,- eur  
                    prevádzka ZŠ:                                           0  
                    
Navršenie rozpočtu z príjmov tvorilo čiastku 2.621,70 €. Táto suma bola použitá na úhradu  faktúr za 
vodné, tepel.energie.  
               
 

3. Neproduktívne náklady sme nemali. 
4. Záväzky a pohľadávky – 0 
5. Fondy a účty organizácie 

A. Sociálny fond 



 Počiatočný stav k 1.1.2013: 2241,85 
 Tvorba: povinný prídel 1787,77 
 Ostatné príjmy 0 
 Spolu: 4029,62 
 
 Čerpanie spolu: 2349,62 
 - regenerácia pracovnej sily 0 
 - stravovanie 1459,62 
 - odmeny pri životnom a pracovnom jubileu 600,00 
 - sociálna výpomoc 0 
 - ostatné 290,00 
 Zostatok k 31.12.2013 1680,00  
B. Účty organizácie 
Stav účtov organizácie k 31.12.2013 

 1. Príjmový účet 158,27 
 2. Výdavkový účet 113,90 
 3. Depozitný účet 37262,88 
 4. Mimorozpočtový účet 183,27 
 5. Účet strediska školská jedáleň 2919,86 
 
Záver: 
 
Pri čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013 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 
 
 



Príloha: 
Tabuľky 1,2,3 
 

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 

    

Názov organizácie   Tab.  č. 1 

Základná škola Borodáčova 2, Bratislava    

Ukazovateľ Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 

  v roku 2013 k 31.12.2011 v €   

1. Príjmy spolu 22080,00 26112,51 118,26 

poplatky a platby z predaja služieb       

v tom: podpoložka 223002 10800,00 8096,94 74,57 

podpoložka 223002 8000,00 13436,85 167,96 

príjem z prenájmu 212 3280,00 3163,04 96,43 

úroky z dom. úverov, vkladov   1,17   

iné nedaňové príjmy       

granty   1414,51   

        

2. Odvod príjmov MČ   24539,73   

        

3. Výdavky spolu 491646,10 499648,99 101,63 

bežné výdavky 465988,97 473876,66 101,69 

kapitálové výdavky 25657,13 25657,13 100,00 

        

4. Dotácie MČ 491646,10 499684,99 101,63 

na prevádzku, mzdy a odvody 491646,10 499533,79 101,60 

na hmotnú núdzu   151,20   

     

Vypracoval: M.Jakubková.    



 

                    Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 

Názov organizácie   Tab.  č. 2 

Základná škola Borodáčova 2, Bratislava    

Ukazovateľ Rozpočet 2013 Skutočnosť % plnenia 

  v € k 31.12.2013 v €   

200 Nedaňové príjmy 22080 26112,51 118,26 

Z toho:       

212 príjem z prenájmu 3280 3163,04 96,43 

223 poplatky a platby z predaja a služieb    

223002 Za jasle, materské školy a šk. družiny 10800 8096,94 74,97 

223003 Za stravné  8000 13436,85 167,96 

240 Úroky z dom. úverov a vkladov  1,17  

292 Ostatné príjmy    

311 Granty  1414,51  

600 Bežné výdavky (1) 465988,97 473876,66 101,69 

Z toho:    

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr. 232343,26 232343,26 100 

Z toho:    

611 Tarifný plat vrátane náhrad 204664,38 204664,38 100 

612 Príplatky 24043,08 24043,08 100 

614 Odmeny 3582 3582 100 

616 Vyrovnanie platu 53,80 53,80 100 

620 Poistné zamestnancov a NÚP 82822,81 82822,81 100 

630 Tovary a ďalšie služby 145650,55 153538,24 105,41 

Z toho:    

631 Cestovné náhrady 140,07 140,07 100 

632 Energia, voda a komunikácie 51040,61 59042,20 115,67 

v tom:    

elektrická energia 6000,76 6000,76 100 

plyn 1188 1188 100 

tepelná energia 37885,44 45887,03 121,12 

vodné stočné 4490,20 4490,20 100 

633 Materiál 2521,75 2521,75 100 

634 Dopravné    

635 Rutinná a štandardná údržba 63461,05 63461,05 100 

636 Nájomné za prenájom 2727,61 2727,61 100 

637 Služby 25759,46 25759,46 100 

642 Odchodné, odstupné, úrazy, PN do 10dní 5172,35 5172,35 100 

700 Kapitálové výdavky (2) 25657,13 25657,13 100 

Z toho:    

710 Obstarávanie kapitál. aktív    

Z toho:    

713 Nákup kanc. strojov, prístr. a zariadení    

716 Prípravná a projekt. dokumentácia    

717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia 25657,13 25657,13 100 

718 Rekonštrukcie a modern stroj. a zariadení    

     

Príspevky v hmotnej núdzi (3)  151,20  

     

Výdavky spolu (1+2+3) 491646,10 499684,99 101,63 



Z toho:    

Použitie prostr. z mimorozpočtového účtu    

Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - bežné výd.  2621,70  

                                         -   kapitálové výdavky    

Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov 

     

Názov organizácie    Tab.  č. 3 

Základná škola Borodáčova 2, Bratislava     

Ukazovateľ Merná Upravený rozpočet Skutočnosť % plnenia 

  jednotka v roku 2013 v € 

k 31.12.2011 v 

€   

Tarifné platy € 204664,38 204664,38 100 

Príplatky € 24043,08 24043,08 100 

V tom: osobný príplatok € 14609,05 14609,05 100 

Odmeny € 3582,00 3582,00 100 

v tom: jubilejné odmeny €       

Mydové prostriedky spolu € 232343,26 232343,26 100 

Priem. prep. počet zam. osoby   28,50   

Priemerná mzda €   680,08   

      

Poznámka: V odmenách 616 je 198,00€ Deň učiteľov + VZP   

Vypracoval: M.Jakubková.     
 



 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriadovateľom za rok 2013 

   

   

Názov organizácie   

Základná škola Borodáčova 2, Bratislava   

1. Výdavkový účet č. ú. 1639782159   

dotácia - prevod na výdavkový účet z MÚ   499 747,64 € 

výdavky za rok 2013   499 684,99 € 

v tom:  mimorozpočtové - bežné 0,00 € 

  z odvedených príjmov 2 621,70 € 

  z odškodnenia poisťovne 0,00 € 

  z rozopočtu MČ - bežné 476 535,66 € 

  
kapitálové výdavky z vlastného 
rozpočtu + MČ + z darov 25 657,13 € 

konečný stav účtu k 31.12.2013   113,90 € 

odvod na účet MÚ Ružinov dňa 22.01.2014    113,90 € 

zostatok   0,00 € 

      

2. Príjmový účet č. ú. 1639779451   

odvody príjmov v roku 2013 na účet MÚ Ružinov   24381,46 € 

plnenie príjmov   24539,73 € 

konečný stav účtu k 31.12.2013   158,27 € 

odvod na účet MÚ Ružinov dňa 22.01.2013   158,27 € 

zostatok na účte   0,00 € 

    

3. Depozitný účet č. ú. 2685134659   

prevod z účtu č. 1639782159 dňa 20.12.2013   37 162,88 € 

konečný stav účtu k 31.12.2013   37 262,88 € 

úhrady dňa 9.1.2014- mzdy, odvody do poisťovní a NÚP   37 162,88 € 

zostatok na účte   100,00 € 

      

4. Účet strediska školská jedáleň č. ú. 1645827456   

konečný stav účtu k 31.12.2013   2 919,86 € 

      

5. Sociálny fond č. ú. 1639785755   

stav na účte k 1.1.2013   2 241,85 € 

tvorba povinný prídel 1 787,77 € 

  ostatné príjmy 0,00 € 

čerpanie na stravoivanie zamestnancov 1 459,62 € 

  na sociálnu výpomoc 0,00 € 

  na dopravu do zamestnania 0,00 € 

  na regeneráciu pracovnej sily 0,00 € 

  ostatné 890,00 € 

konečný stav účtu k 31.12.2013   1 680,00 € 

    

Vypracoval: M.Jakubková.   
 
 


