
ROZPOČET



Rozpočtová organizácia

 Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu,

obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je

svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny

rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho

územného celku. Hospodári samostatne podľa

schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí

zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.



Príspevková organizácia

 Príspevková organizácia je právnická osoba štátu,

obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako

50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami

a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo

na rozpočet vyššieho územného celku zapojená

príspevkom.



Rozpočet

 Škola a školské zariadenie hospodári samostatne podľa 
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí 
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a s prostriedkami, ktoré 
môže prijímať aj od iných subjektov. 

 Príjmy a výdavky školy sú súčasťou rozpočtu zriaďovateľa. 
Zriaďovateľ po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na 
školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti. 

 V praxi to znamená, že zriaďovateľ im rozpíše podľa 
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie príjmy, ktoré musí 
naplniť vo svojom rozpočte príjmov a rovnako jej rozpíše 
podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie aj 
výdavky. Ďalej im určí záväzné ukazovatele rozpočtu; 
stanoví, ktoré konkrétne príjmy a ktoré z výdavkov sú pre 
školy a školské zariadenia záväzné (napr. výdavky na 
platy, na opravu a údržbu a pod.). 



Rozpočet

 Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný: −

zostaviť rozpočet podľa platnej rozpočtovej 

klasifikácie, − pri jeho zostavení akceptovať 

záväzné ukazovatele určené zriaďovateľom. 

 Rozpočet sa člení na: − rozpočet príjmov, t. j. bežné 

a kapitálové príjmy školy a školského zariadenia, −

rozpočet výdavkov, t. j. bežné a kapitálové 

výdavky školy a školského zariadenia.



Bežné príjmy

Medzi bežné príjmy školy a školského zariadenia patria najmä: 

− príjmy z vlastníctva majetku 

– príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov (telocviční, 
ihrísk, školských jedální a pod.), príjmy od rodičov a iných oprávnených 
osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v školských 
zariadeniach, 

− príjmy za stravné, 

− príjmy zo združených prevádzkových prostriedkov, 

− úroky, 

− príjmy z dobropisov, 

− príspevky od darcov a sponzorov, 

− dotácie zo štátneho rozpočtu a z ostatných rozpočtov sektora 
verejnej správy.



Kapitálové príjmy

 Medzi kapitálové príjmy školy a školského 

zariadenia patria najmä: 

 − príjmy z predaja majetku, 

 − príjmy zo združených investičných prostriedkov, 

 − príspevky od darcov a sponzorov na obstaranie 

hmotného majetku a na investičnú činnosť, 

 − dotácie zo štátneho rozpočtu a z ostatných 

rozpočtov sektora verejnej správy na obstaranie 

hmotného majetku a na investičnú činnosť.



Bežné výdavky

 Medzi bežné výdavky školy a školského zariadenia 
patria najmä: 

 − výdavky na platy pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov, 

 − výdavky na poistné a príspevok do poisťovní, 

 − výdavky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu a prevádzku školy a školského zariadenia 

 – cestovné náhrady pre pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov, výdavky na energie, 
na nákup materiálu, na úhradu služieb, na opravy a 
údržbu, na prepravu a na nájomné.



Podnikateľská činnosť

 Školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) nie sú 

prioritne založené alebo zriadené na podnikanie. 

Ak začnú vykonávať činnosť, z ktorej sa bežne 

dosahuje zisk a ktorá zakladá konkurenciu s inými 

podnikateľskými subjektmi, pôjde o výkon 

podnikateľskej činnosti.

 Podnikateľskou činnosťou sa rozumie činnosť školy 

vykonávaná nad rámec hlavnej činnosti, ktorá je 

obligatórne vymedzená v zriaďovacej listine.



Podnikateľská činnosť

 Školy najčastejšie podnikajú v stravovacích službách 
(využívajú možnosti zariadení školského stravovania), v 
ubytovacích službách (využívajú možnosti a kapacity 
internátov), v realizovaní kurzov a seminárov pre dospelých 
(jazykové, hudobné, remeselné, umelecké a pod.), v 
prednáškovej a lektorskej činnosti.

 Podnikateľská činnosť môže nadväzovať na prácu žiakov 
vykonávanú v rámci praktického vyučovania, v tomto 
prípade pôjde najmä o predaj školských suvenírov, predaj 
rôznych výrobkov (samolepky, kalendáre, príručky), 
poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou a propagáciou 
školy, internetový klub, knižný klub a pod.

 Predmetom podnikateľskej činnosti môže byť aj prenájom 
nebytových priestorov a hmotného majetku škôl.



Podnikateľská činnosť

 Príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti škola sleduje na 
samostatnom účte.

 Výkon prác a služieb v rámci podnikateľskej činnosti škola 
zabezpečuje obvykle vlastnými zamestnancami. Ide o 
samostatný pracovnoprávny vzťah zamestnanca školy, ktorý 
tento zamestnanec uzatvorí so zamestnávateľom na práce v 
rámci podnikateľskej činnosti. Môže to byť pracovný pomer 
na kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce alebo 
dohoda o brigádnickej práci študenta. 

 Ak nemôže škola zabezpečiť vykonávanie prác a služieb 
vlastnými zamestnancami alebo žiakmi, môže zamestnať 
iných zamestnancov. Náklady na mzdy a poistné a ostatné 
osobné náklady zamestnancov zabezpečujúcich 
podnikateľskú činnosť sa vždy započítavajú do nákladov 
podnikateľskej činnosti.



Zisk

 Účelom vykonávania podnikateľskej činnosti v škole je 
dosahovanie zisku a jeho použitie na rozvoj a 
skvalitnenie činnosti školy. Zisk, t. j. kladný rozdiel medzi 
výnosmi a nákladmi po zdanení, zostáva v plnom 
rozsahu škole ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a 
skvalitňovania činnosti školy. Škola ho použije na 
financovanie bežných a kapitálových výdavkov 
súvisiacich s jej hlavnou činnosťou.

 Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť splnenie zákonnej 
podmienky vyrovnanosti hospodárenia školy v rámci 
podnikateľskej činnosti.



Strategické rozhodovanie v riadení finančných 

procesov, finančná analýza a prognóza vývoja 


