Spojená škola, Hlinská 31, 010 01
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013

Poznámky k 31.12.2013
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Spojená škola
Hlinská 31, 010 01 Žilina
00 158 623
01.09.2008
Zriaďovacia listina č. 3663/2008/OŠ-019
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
x riadna
mimoriadna
x áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

85321 Stredné odborné školstvo

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Ing. Helena Milčevová

77

79
9

1

Spojená škola, Hlinská 31, 010 01
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
x áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu .
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný 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:
x úroky
x realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
x
x
x
x
x

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
x priame náklady
x nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
x iné

c) Dlhodobý hmotný 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:
x úroky
x realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
x
x
x
x
x

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
x priame náklady
x nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
x iné

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
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Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
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:
x
x
x
x
x

dopravné
provízie
poistné
clo
iné

h) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
i) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
j) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
k) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
l) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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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:
x odo dňa jeho zaradenia do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
5
8
20
40
80

Ročná odpisová sadzba
v%
20
12,5
5
2,5
1,25

Pri štvrtej odpisovej skupine je potrebné rozlíšiť stavby /napr. cesty/, ktoré sa odpisujú 40 rokov
a budovy, pre ktoré sa stanovuje doba odpisovania 80 rokov.
Drobný nehmotný majetok od 0 € do 2 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 10 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby a eviduje sa v operatívnej evidencii. Drobný hmotný majetok
do 10 € sa neeviduje.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
1 rok
najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
2 roky
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
3 roky
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
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období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
7. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku obsahuje tabuľka č.1
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Druh poistenia
Výška poistenia
Budovy,
haly,
stavby,
hnuteľný živelné poistenie
11 211 376,45
prevádzkový majetok, DHM, cudzí hmotný
majetok, súbor zásob, odpratávacie,
demolačné a remontážne náklady
hnuteľný prevádzkový majetok, DHM, odcudzenie
66 387,83
stavebné súčasti budov, vandalizmus
technologické zariadenia, elektronika
živelné poistenie, oprava,
51 553,03
neodborná manipulácia
pevne vsadené alebo osadené sklo
poškodenie
1 659,7
osobné automobily
havarijné poistenie
29 851,19
povinné zmluvné poistenie
Poistenie majetku je zabezpečené formou Rámcovej zmluvy č. 0808014800, medzi Žilinským samosprávnym
krajom ako zriaďovateľom a spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o., ktorá sprostredkovala jednotlivé druhy
poistenia

c) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo - majetok v správe
účtovnej jednotky
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
pričom účtovná jednotka majetok užíva
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy

Suma v €
1 0674 451,21
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o výpožičke
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu

B Obežný majetok
a) spôsob a výška poistenia zásob
Druh zásob

Výška poistenia
6970,72

Druh poistenia

živelné poistenie

potraviny

1. Pohľadávky
a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávka
Odberatelia
Ostatné pohľadávky

Riadok súvahy
61
65

Hodnota pohľadávok
7745,27
3079,60

Pohľad. voči zamestnancom
Spolu

70
60

261,79
11086,66

Opis
faktúry za poskytnuté služby
stravné lístky postúpené firme DOXX na
preplatenie
poštové známky, pohonné látky

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
Stav opravnej položky sa nezmenil.
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4
Neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti sa evidujú v celkovej výške 1647,75€. Pohľadávka vo
výške 536,75€ je evidovaná od roku 2002 . K uvedenej pohľadávke je v plnej výške vytvorená opravná
položka. Ostatné pohľadávky po lehote splatnosti boli po upozornení dotknutých strán uhradené.
2. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
Bankové účty
Spolu

Riadok
súvahy
88
85

Zostatok
k 31.12.2012
453971,05
453971,05

Prírastky
+
2213404,83
2213404,83

Úbytky
2149079,85
2149079,85

Zostatok
k 31.12.2013
518296,03
518296,03

3. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
spolu z toho:
Spolu

Riadok
súvahy

Zostatok
k 31.12.2012

Prírastky
+

Úbytky
-

Zostatok
k 31.12.2013

111

656,68

680,42

656,68

680,42

110

656,68

680,42

656,68

680,42
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Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Vlastné imanie tvorí zákonný rezervný fond, výsledok hospodárenia a nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania
uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných
chýb minulých rokov.
Názov položky
zákonný rezervný fond
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
výsledok hospodárenia

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny
oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
bez zmien
+presun výsledku hospodárenia z roku 2012
-presun výsledku hospodárenia z roku 2012 a prírastok
hospodárskeho výsledku za rok 2013

B Záväzky
1. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) obsahuje tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Krátkodobé záväzky v celkovej výške 119 385,29 € predstavujú dodávateľské faktúry za energie,
materiál, služby, záväzky voči zamestnancom ako mzdy, cestovné, záväzky voči inštitúciám sociálneho a
zdravotného poistenia a voči daňovému úradu.
Dlhodobé záväzky vo výške 9 452,6€ predstavujú prostriedky na účte sociálneho fondu.
b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Krátkodobé rezervy

Riadok súvahy
131

Hodnota záväzku
21 744,61

Záväzky zo sociálneho fondu
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi soc. a
zdravot. poistčenia
Ostatné priame dane

144
152
163
165

9 452,6
11 620,47
58 517,33
39 044,33

Opis
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia
Sociálny fond
energie, materiál, služby
mzdy
odvody

167

83 59,17

daň z príjmu zamestnancov

Spolu

148 738,51

2. Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výdavky budúcich období
spolu z toho:

Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Výnosy budúcich období
Spolu

Riadok
súvahy

182
180

Zostatok
k 31.12.2012

28585,55
28585,55

Prírastky
+

9287,51
9287,51

Úbytky
-

3310,77
3310,77

Zostatok
k 31.12.2013

34562,29
34562,29
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Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

b) výnosy z transferov

c) ostatné výnosy

Popis /číslo účtu a názov/
602 - Tržby z predaja služieb

Suma
156007,45

662 - Úroky
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR
698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy

1273,03
8538,00
13578,46
1274303,40
760,16
1484,04
100,00
2501,44

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie

Suma
126650,27
59513,18

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
538 - Ostatné dane a poplatky
551 - Odpisy DNM a DHM
553 - Tvorba ostatných rezerv
568 - Ostatné finančné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

10701,95
2405,06
39,50
33186,32
812958,47
284783,67
5574,40
19531,30
21744,61
2654,79
16290,38

c) osobné náklady

d) odpisy, rezervy a opravné položky

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií - tabuľka č.10
Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
x áno
nie
Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie - informácie o významných položkách
Informácie o významných položkách majetku prijatého do úschovy, o odpísaných pohľadávkach, o záväzkoch
z finančného prenájmu.

Druh položky
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Odpísané pohľadávky

Účet

Hodnota
1739,33
4649,27

750-40
750-20
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Čl. VII
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.13-16
Textová časť k tabuľke č.13-16:
Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2012
uznesením č. 5/20.
Rozpočet bol upravený:
- prvá úprava zo dňa 29.01.2013
- druhá úprava zo dňa 29.01.2013 (vzdelávacie poukazy)
- tretia úprava zo dňa 26.03.2013
- štvrtá úprava zo dňa 03.05.2013
- piata úprava zo dňa 06.05.2013
- šiesta úprava zo dňa 06.05.2013 (kapitálové výdavky)
- siedma úprava zo dňa 15.05.2013
- ôsma úprava zo dňa 27.06.2013
- deviata úprava zo dňa 19.08.2013
- desiata úprava zo dňa 02.09.2013
- jedenásta úprava zo dňa 25.10.2013
- dvanásta úprava zo dňa 25.10.2013 (vzdelávacie poukazy)
- trinásta úprava zo dňa 08.11.2013 (kapitálové výdavky)
- štrnásta úprava zo dňa 12.11.2013
- pätnásta úprava zo dňa 25.11.2013
- šestnásta úprava zo dňa 25.11.2013
- sedemnásta úprava zo dňa 25.11.2013
- osemnásta úprava zo dňa 31.12.2013 (kapitálové výdavky)

Čl. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka organizácia nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by mali
vplyv na zmenu účtovnej závierky.
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