Poznámky k 31.12.2013
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky

Základná škola Dubová 1

Sídlo účtovnej jednotky

Dubová 1, 811 04 Bratislava

Dátum založenia/zriadenia

18.04.2002

Spôsob založenia/zriadenia

Zriaďovacia listina

Názov zriaďovateľa

MČ Bratislava - Staré mesto

Sídlo zriaďovateľa

Vajanského nabr.3, 814 21 Bratislava

IČO

31810926

DIČ

2021648585

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Vzdelávanie a výchova žiakov

Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet
obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD
uvedie počet klientov atď.

riadna
mimoriadna
255

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Mgr. Dušan Kovačik

Zástupca štatutárneho orgánu /meno
a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov

Mgr. Zlata Cerná

Organizačné členenie účtovnej jednotky

ZŠ, ŠKD, ŠJ

31,5
4

1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou.
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
c) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
iné

d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
e) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe
zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku.
i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
k) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom vyhláseným
Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V
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l)

účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje.
Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú
platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

3. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že
sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na
celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

V Bratislave, dňa 28.01.2014

M.Varhoľ
---------------------------------------------Zodpovedná osoba za vypracovanie

Mgr. Dušan Kovačik
------------------------------------------Štatutárny orgán –riaditeľka ZŠ
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