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Dôvodová správa 

 

Trenčiansky  samosprávny  pri  výkone  samosprávy  podľa  §  9  ods.  2  písm. g) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje a zrušuje podľa siete 

školy v prírode. 
 

Škola v prírode je účelovým zariadeným, ktorého poslaním je umožniť deťom a žiakom 

posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania v zdravotne 

priaznivom prostredí. Utvára podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych 

kurzov, súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty detí a žiakov. 
 

Škola v prírode Kľačno (IČO 00626899) je rozpočtovou organizáciou (do 31.12.2010 

príspevkovou organizáciou) Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá je  svojimi príjmami 

a výdavkami zapojená na rozpočet zriaďovateľa. 
 

I.   Základné údaje o školskom zariadení: 

a)  dátum zriadenia: 1. júla 1993 

b)  lôžková kapacita – 100 miest 

c) evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) spolu: 16  

d)  priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2012 : 15,2 

e)  počet ubytovaných detí spolu (január – december 2011): 1 463   

     Z toho:               

 deti z materských škôl:       18                                               

 deti zo základných škôl: 1 107   

 deti zo stredných škôl:       338 

f)  počet ubytovaných detí spolu január – december 2012: 1 681 

     Z toho:  

 deti z materských škôl:         50          

 deti zo základných škôl:  1 176 

 deti zo stredných škôl:       455 

g)  počet ubytovaných iných osôb (január – december 2011):  844 

h)  počet ubytovaných iných osôb ( január – december 2012): 751 

i)   počet  kalendárnych  dní  strávených v škole v prírode spolu v 2011: 11 934, z toho 

strávených  deťmi: 8 291. V roku 2012 – 13 060, z toho strávených deťmi 9 184.  
 

Škola v prírode Kľačno má uzatvorenú Zmluvu o nájme zo dňa 19.12.2007 s Obcou 

Kľačno, kde predmetom nájmu sú  nebytové priestory v budove Základnej školy v Kľačne za 

účelom „zabezpečenia časti predmetu činnosti školy v prírode – príprava a podávanie stravy 

zo strany nájomcu“. Nájom je uzavretý na dobu určitú do 31.12.2012. Škola v prírode Kľačno 

nemá vysporiadané majetkové vzťahy - nehnuteľný majetok (pozemky), ktoré užíva. 

 

II.  Hospodárenie organizácie: 

      Škola v prírode Kľačno ako  príspevková organizácia dosiahla v rokoch: 

 2009   výsledok hospodárenia  za - hlavnú činnosť                                    6 173,44 Eur 

                                                                   -  podnikateľskú činnosť                      -4 002,29 Eur

                                                            spolu                                                  2 171,15 Eur 
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 2010   výsledok hospodárenia  za -  hlavnú činnosť                                -32 372,98 Eur 

                                                                   -  podnikateľskú činnosť                          102,66 Eur

                                                            spolu                                              -32 270,32 Eur 

 

V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príspevkovou 

organizáciou je organizácia vyššieho územného  celku, ktorá má menej ako 50 % výrobných 

nákladov pokrytých tržbami. Vzhľadom k tomu, že v rokoch 2008 a 2009 bola uvedená 

zásada zo strany Školy v prírode Kľačno opakovane nedodržaná,  v roku 2010 boli prijaté 

opatrenia smerujúce k odstráneniu porušovania uvedenej zásady. Uznesením Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 153/2010 zo zasadnutia konaného dňa 15.12.2010 bola 

zmenená forma hospodárenia z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu.  

       

Škola v prírode Kľačno ako rozpočtová  organizácia dosiahla v roku: 

 2011   výsledok hospodárenia  za -  hlavnú činnosť                                  -9 409,66 Eur 

                                                             -  podnikateľskú činnosť                            41,39 Eur

                                                     spolu                                                 -9 368,27 Eur 

 2012  výsledok hospodárenia  za - hlavnú činnosť                                   -7 306,54 Eur  

                                                           -  podnikateľskú činnosť                           126,87 Eur  

                                                               spolu                                                  -7 179,67 Eur 

 

 
III. Skutočné príjmy a výdavky (zdroje spolu) v rokoch 2009 -2012 – ŠvP Kľačno 

 

 

Tabuľka  1 

  

Príjmy a výdavky v rokoch 2009-2012 v Eur   

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 

príjmy 312 522 260 427 113 690 100 527 

výdavky 265 463 243 473 170 472 137 722 

 

 
IV. Porovnanie ekonomických a štatistických ukazovateľov za rok 2012 ŠvP Kľačno- ŠvP  

       Patrovec 

 počet  ubytovaných detí - tabuľka 2 

 prevádzkové  náklady  na   jedno  dieťa   (hlavná činnosť) - tabuľka 3 

 osobné náklady na 1 dieťa  (hlavná činnosť) - tabuľka 4 

 skutočné čerpanie dotácie v  roku 2012 na 1 ubytované dieťa  (hlavná činnosť) - tabuľka 
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Tabuľka 2 

Škola v 
prírode 

Počet ubytovaných detí  

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 

Kľačno 2 223 1 727 1 463 1 681 

Patrovec 2 236 2 757 3 997 2 477 
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Tabuľka 3                                                                                                                            v Eur 

Škola v prírode 

Skutočné náklady 2012  

Prevádzkové náklady   

(znížené o 52x,55x,58x)     

hlavná činnosť      

Osobné náklady 

(52x)      

hlavná činnosť  

Z toho mzdy bez 

dohôd   

hlavná činnosť 

Prevádzkové náklady         

na 1 ubytované dieťa  

hlavná činnosť 

  1 2 3 4 

Kľačno 76 471,04 100 480,17 65 014,33 45,49 

Patrovec 68 517,46 91 748,90 65 320,27 27,66 

     
 
 

 

 
 

Tabuľka 4                                                                             v Eur                                            

Škola v prírode 

Skutočné náklady 2012 

Osobné náklady         

na 1 ubytované dieťa     

hlavná činnosť 

Osobné 

náklady  

(sk.52x) 

hlavná 

činnosť 

z toho mzdy bez 

dohôd 

  1 2 3 

Klačno 100 480,17 65 014,33 59,77 

Patrovec 91 748,90 65 320,27 37,04 

    

 

 

 

 

Tabuľka 5                                                                                                                      v Eur 

Škola v prírode 

Čerpanie dotácie na 1 ubytované dieťa 2012 

Skutočné 

čerpanie 

dotácie 

v tom mzdy a 

odvody 

Skutočné 

čerpanie         

povolené 

prekročenie 

Skutočné 

čerpanie      

vrátane 

povoleného 

prekročenia 

Počet 

ubytovaných 

detí v roku 

2012 

Skutočné 

čerpanie 

(dotácia 

v roku 2012 

na  1 

ubytované 

dieťa )     

  1  2  3  4  5 6 

Klačno 64 134,59 62 183,30 73 587,81 137 722,40 1 681 38,15 

Patrovec 89 070,00 78 623,40 x 89 070,00 2 477 35,96 
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V.   Využiteľnosť lôžok za rok  2012 porovnanie ŠvP Kľačno, ŠvP Patrovec 

 

 

Tabuľka 6      

Škola v 
prírode 

Lôžková 
kapacita 

Počet 
ubytovaných 

detí za rok 
2012 

Počet 
kalend.dní 

strávených v 
ŠvP deťmi 

Využiteľnosť 
lôžok deťmi 

v % 

Počet 
kalend.dní 

strávených v 
ŠvP spolu 

Využiteľnosť 
lôžok spolu 

v % 

  1  2 4 4 5 6 

Kľačno 100  1 681 9 184 25,16 13 060 35,78 

Patrovec 64  2 477 7 377 31,58 10 078 43,14 

 

 
VI. Skutočné výnosy a náklady na rok 2012 podľa Výkazu ziskov a strát (hlavná činnosť) 

 

 

Tabuľka 7 

VÝNOSY     295 089  

60  Tržby za vlastné výkony a tovar 121 645 

  601 tržby za vlastné výrobky   

  602 tržby z predaja služieb spolu 121 645 

       1 tržby z predaja služieb 121 645 

       2 nájom     

  604 tržby za tovar     

64  Ostatné výnosy   4 506 

  642 tržby z predaja materiálu   

  648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4 506 

65  Zúčtovanie rezerv a opr. Položiek a zúčt. Časového rozl. 5 383 

  653 zúčovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 5 383 

69  Výnosy z bežných a kapitálových transferov 163 555 

  691 výnosy z bežných transferov z VÚC 137 722 

  692 výnosy z kapitálových transferov z VÚC 25 833 

  693 výnosy z BT zo ŠR a od iných subj. Ver. Správy    

  694 výnosy z KT zo ŠR a od iných subj. Ver. Správy   

  697 výnosy z BT – mimo verejnej správy   

  698 výnosy z KT – mimo verejnej správy   

  Ostatné       
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Tabuľka 8                                                                                                                          
(zaokrúhlené na  celé Eur) 

Ukazovateľ 

Hlavná činnosť       

        N a V na rok 2012  

NÁKLADY     302 396 

50  Spotrebované nákupy 61 137 

  501 spotreba materiálu 8 896 

 *         v tom: potraviny 0 

   502 spotreba energie 27 567 

         z toho: elektrická energia 12 301 

                      plyn /uhlie/ 13 197 

    voda   2 069 

  504 predaný tovar 0 

51  Služby     14 656 

 511 opravy a udržiavanie 2 791 

  512 cestovné   55 

  513 náklady na reprezentáciu 0 

  518 ostatné služby 11 811 

         z toho: odvoz a likvidácia odpadu                                                                   258 

    revízie   668 

    poštovné 115 

    telefóny   1 805 

    nájom   2 491 

    ostatné   6 474 

52  Osobné náklady   100 480 

  521 mzdové náklady spolu 72 485 

      1 mzdové náklady 65 014 

      2 dohody   2 197 

  524 zákonné sociálne poistenie 23 376 

  525 ostatné sociálne poistenie   

  527 zákonné sociálne náklady 4 619 

         v tom:  nemocenské dávky                                                                   248 

    odstupné, odchodné   

    tvorba SF 694 

    príspevok zamestnávateľa na stravu 3 400 

    OOPP   277 

  528 ostatné sociálne náklady   

53  Dane a poplatky   374 

  531 daň z motorových vozidiel   

  532 daň z nehnuteľností   

  538 ostatné dane a poplatky 374 

54  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 67 

  548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 67 

55  Odpisy, rezervy a opr. položky, zúčt. časového rozl. 27 913 

  551 odpisy DNM a DHM spolu 23 708 

  553 tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 4 206 

58  Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 97 475 

  588 náklady z odvodu príjmov 97 475 
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56 Finančné náklady   294 

     0 

Ostatné     0 

Výsledok hospodárenia -7 307 

* organizácia nemá vo výnosoch účtované výnosy za potraviny a v nákladoch spotrebu potravín (úhrada od rodičov) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vzhľadom na nevysporiadaný nehnuteľný majetok, skončenie nájomného vzťahu, 

nevyhnutnosť investícií, nízku využiteľnosť a neefektívnosť zariadenia predkladáme 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na vyradenie školského zariadenia 

s názvom Škola v prírode Kľačno, Kľačno, so sídlom Kľačno, 972 15 Kľačno (IČO: 00626899) 

zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky k 30. júnu 2013. 


