
Príloha 5 
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 

školský rok 2020/2021 

 

1) Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 

Gymnázium, Ul.17. novembra 1180,  Topoľčany  je rozpočtová organizácia,  má od 1.9. 2020 

24 tried, z toho 8 tried 8-ročného gymnázia s 143 žiakmi a 16 tried 4-ročného gymnázia so 

426 žiakmi spolu k 31.12.2020 bolo  569  žiakov. 

Finančné prostriedky nám Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zasielal na účet v Štátnej 

pokladnici, Bratislava, prenesené kompetencie, do 31.12.2020  v celkovej sume  1 374.223,00 

€ z toho   

mzdy                                       882.417,00 €                                                                                                            

odvody                                    321.713,63 €                                                                                          

tovary a služby                        166.784,91 €                                                                                  

bežné transfery                            3.307,46 €                                                    

kapitálové výdavky                            0,00 €                                                  

 

A) Príjmy  

236   Príjmy celkom 4.857,16 € 

 212  Z prenájmu  

 3.903,40 € 

  212002 z toho       : z   prenájmu pozemkov  3.338,81 € 

  212003                    z   prenájmu budov        564,59 € 

 223  Z predaja   0,00  € 

 243  Z fin. hot. (úroky z účtov banke    15,72 € 

 292  Z dobropisov (preplatky z min. roka) 274,48 € 

 312  Granty - súťaže  330,35 € 

 312  Granty - štipendiá 333,21 €      

 

Všetky príjmy boli odvedené na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
 

B) Výdavky 

600   Bežné výdavky 1 374.223,00 € 

 610  Mzdy 882.417,00€ 

 620  Odvody 321.713,63€ 

 630  Tovary a služby 166.784,91€ 

  631 Cestovné 491,00 € 

  632 Energie (plyn.voda,elekt., pošt.sl.)  29.203,56 € 

  633 Materiálové výdavky  28.495,80 € 

  634 Dopravné     727,69 € 

  635 Opravy a údržba 49.639,68 € 

  636 Nájomné 94,80€ 

  637 Ostatné služby 58.132,38€ 

 640  Transfery     

  642 Transfery fyzickým osobám    3.307,46€ 

     
700   Kapitálové výdavky                 0,00  € 
   Celkom 1 374.223,00 € 



 

V roku 2020  bol  priemerný evidenčný počet zamestnancov 52, plus 5 zamestnancov asistenti 

učiteľa 3,  školská psychologička 1, sociálny pracovník 1, všetci piati zaplatení z národného 

projektu MPC.   

V roku 2020 bola priemerná hrubá mzda pedagogických zamestnancov 1.553,70 €,  priemerná 

hrubá mzda nepedagogických  zamestnancov bola  813,23  €. 

Dotácia na 1 žiaka v priemere   bola  2.415,15 €   (bez  vzdelávacích poukazov a kapitálových 

výdavkov). 

 

C) Pohľadávky  sme  mali vo výške  0,00 €                                      
         

D) Neuhradené faktúry k  31.12.2020  sme nemali  žiadne. 
 

 

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy      

    od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.   
    Nemali sme. 
 

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení    

     podľa finančných  aktivít: 

    

     Počet vzdelávacích poukazov v roku 2020  bolo 3.268 ks,  t.j. v priemere 327 ks mesačne 

     Dotácia na vzdelávacie poukazy v roku 2020  bola 10.457,60  €   

     Povolené vyčerpanie  prostriedkov  bolo  10.457,60 €    t.j.  3,20 €  za  1 poukaz. 

     Skutočné čerpanie na vzdelávacie poukazy: 

     Vyplatené učiteľom  na mzdách 3.036,00€ podľa krúžkov.      

     Odvody zo miezd, materiál  a  učebnice pre SJ  použité  celkom 7.421,60 € .  

                                           

       

4)Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov,   

právnických osôb alebo  fyzických osôb  a  spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít:  

   Finančné prostriedky  za mimoriadne výsledky žiakov 800,00 € 

   Finančné prostriedky  z MŠ SR na dezinfekciu a  mimoriadne odmeny a odvody všetkým 

   zamestnancom školy celkom 10.036,00 €  

   Finančné prostriedky od MŠ SR vo výške  21.495,20 € na príspevok na LVVK (január 20) 

   150 € /1 žiak, odchodné 1 zamestnanec vo výške 2 mesačných platov. 

    Finančné prostriedky od MŠ SR na učebnice (15 € /1žiak)  1.166,00 € 

    Finančné prostriedky z NSK vo výške 100.319,97 € (na maľovanie celej školy, výpočtovú  

    techniku, poistenie majetku školy).  

                

 

Finančné a vecné prostriedky získané od Rodičovskej rady pri Gymnáziu v 

Topoľčanoch v roku 2019 boli: 

 knižné a finančné odmeny študentom za výborný prospech, športové súťaže, 

olympiády v hodnote                             1070,06€ 

 imatrikulácia                                           0,00€ 

 cestovné, štartovné  na súťažiach            0 € 

 ostatné príspevky                                   1 513,54€ 

 pôžička Chorvátsko                               1 756,40 €          

 



 

 

Finančné prostriedky získané od Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Topoľčanoch z 2% 

dane v r. 2020 vo výške 549,12 €. 

 

 

    

                                                                                                   

5) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

   

a) Z projektu ZSE "Prírodovedné bádanie v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne“ 

získaných -  1.890,00 €.   

 

b) Z projektu MŠVVaŠ SR, Operačný program Ľudské zdroje  s názvom  "Kvalitné 

vzdelávanie- cestovný lístok do lepšej budúcnosti" - 40.366,07 €. 

 

c) Z projektu MŠVVaŠ SR "Financie pod kontrolou" - 1.900,00 €. 

 

d) Z projektu MS SR "Spoločne vzájomným porozumením" - 12.002,00 €. 

 

e) Z projektu MPC "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov"  5  zamestnancov -

44.641,69 €. 

 

f) Z projektu ZSE "Žiacke vedecké sympózium " - 500,00  €.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


