Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, 926 01 Sereď

Poznámky k 31.12.2020
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
d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Špeciálna základná škola
Sereď
35630078
1.9.2000
Zriaďovacia listina
Okresný úrad
Trnava
riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Primárne vzdelávanie

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

PaedDr. Jarmila Žilecká
riaditeľka školy
15,1
16
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
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3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

p) deriváty pri nadobudnutí

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
obstarávacou cenou

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
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 eurá nahor.
Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v z.n.p. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 6. odpisovej skupiny, individuálne
prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.
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Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
8
12
20
40

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/8
1/12
1/20
1/40

Drobný nehmotný majetok ktorého OC je nižšia ako 2400 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej
jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri do nákladov.
Drobný hmotný majetok , ktorého OC je nižšia ako 1700 Eur, ktorý podľa vnútorného predpisu účtovnej
jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do nákladov:
v hodnote nad 16,60 Eur do 1700 Eur za kus sa účtuje na podsúvahovom účte 771 v analytickom členení.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky

Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Drobný dlhodobý hmotný majetok
DHM v používaní

Suma
0
76 231,86
424,88
270,06
2 170,55
66 175,88
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1. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia
Náklady budúcich období

Zostatok k 31.12.2020
269,63

Zostatok k 31.12.2019
391,15

Čl. IV
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia
624 - Aktivácia DHM
d) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Suma k 31.12.2020

Suma k 31.12.2019

756,81

1 497,33

396 075,19

318 543,71

1 906,00

1 906,00

160,00

3 084,7

633 - Výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy
661 - Tržby z predaja CP
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
f) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd
g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO
681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej
správy
684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej
správy
687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
688 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
h) ostatné výnosy
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
648 - Ostatné výnosy
i) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
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2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energií
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
532 - Daň z nehnuteľností
538 - Ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
f) finančné náklady
561 - Predané CP a podiely
562 - Úroky
568 - Ostatné finančné náklady
g) mimoriadne náklady
572 - Škody
h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených
obcou alebo VÚ
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správ
587 - Náklady na ostatné transfery
588 - Náklady z odvodu príjmov

Suma k 31.12.2020

Suma k 31.12.2019

14 553,04
12 223,83

8 772,19
14 250,16

11 455,50
72,10

1 557,6
252,36

7 660,54

9 784,57

261 216,00
85 094,68
3 339,29

212 911,00
73 263,71
2 028,20

160,76

199,05

1906,00

1 906,00

65,29

79,57

756,81

1 497,33

262,00

92,00

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
i) ostatné náklady
541 - ZC predaného DNM a DHM
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávk
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
549 - Manká a škody

5

Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, 926 01 Sereď
Čl. V
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Prehľad
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok (2020)
Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja
Číslo
oznámenia

Dátum
úpravy

Bežné výdavky spolu:

Finančná
čiastka v €

Účel

396 076

Normatívne:
354 091

26.2.2020
26.2.2020
17.6.2020
8.7.2020
14.9.2020
16.11.2020
18.11.2020
18.11.2020
1.12.2020
9.12.2020

288 272
14 713
7 492
150
5 358
2 850
2 000
500
28 856
1 889
2 011

Schválený rozpočet
Úprava 630
Úprava 610,620
Nor .FP V4
HAV z BV
Úprava 630 V8
Úprava 630
Úprava 630 V12
Úprava 610,620
Úprava 610,620
Úprava 610,620

Nenormatívne:
27.1.2020
UR/0007512/2020
5.2.2020
UR/0015354/2020
3.3.2020
UR/0048898/2020
21.7.2020
UR/0056164/2020
18.8.2020
UR/009299/2020
27.11.2020
UR/0093301/2020
30.11.2020
UR/0098797/2020
7.12.2020
UR/0109522/2020
18.12.2020

41 985
22 758
250
312
2 652
11 379
4518
166
- 20
- 30

Asistenti učiteľa 1.-8. 2020
Vzdelávacie poukazy 1.-6./2020
Dopravné 1.-.6./2020
učebnice
AU 9.-12.2020
HAV
Vzdelávacie poukazy 9.-12.2020
Dopravné
Dopravné

622
134

príjmy
príjmy

UR/0013093/2020
UR/0013230/2020
UR/0040240/2020
UR/0046108/2020
UR/0062841/2020
UR/0086315/2020
UR/0086826/2020
UR/0087209/2020
UR/0094844/2020
UR/0100103/2020

UR/0004096/2020

UR/0006248/2020
UR/0021570/2020

31.1.2020
30.03.2020

Čl. VI
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2020.
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