
 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení za rok 2019 
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
 
Školské zariadenie názov:  Súkromná základná umelecká škola Quo vadis („SZUŠ“) 
                                                (školské zariadenie má vlastnú právnu  
                                                subjektivitu) 
Zriaďovateľ:   občianske združenie QUO VADIS, o.z. 
Adresa:   Ivana Krasku 7, 960 01  Zvolen  

IČO:    45024260 

DIČ:                                 2022708622 

Štatutárny zástupca:  Uhrín Jaroslav, Dis.art. - riaditeľ 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
 
Poslaním SZUŠ Quo vadis je v spolupráci s rodičmi poskytnúť talentovaným deťom, 
bez rozdielu pohlavia a rasy, základné umelecké vzdelanie, ktoré umožňuje 
jednotlivcom možnosť ďalšieho vzdelávania na stredných a vyšších odborných 
školách umeleckého alebo pedagogického zamerania, konzervatóriách, poprípade 
vysokých školách s umeleckým, alebo pedagogickým zameraním. 
Vo všetkých predmetoch SZUŠ upriamuje pedagogickú prácu na zážitkovú sféru – 
cítiť radosť z hudby, dokázať sa pomocou nej vyjadriť, vedieť odbúrať strach 
z vystúpenia a  chýb, a to všetko pri aktívnej pomoci svojho pedagóga – partnera 
počas celého štúdia, aby každý absolvent po absolvovaní základného umeleckého 
štúdia bol vybavený nielen množstvom odborných vedomostí a zručností, ale 
aj vedel prejaviť svoju individualitu a umeleckú originalitu. 
Víziou SZUŠ je dosiahnuť status kvalitnej a otvorenej umeleckej školy 
so spoločenstvom žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej hlavným poslaním 
je poskytovať komplexné služby v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania 
s ohľadom na kvalitnú umeleckú prezentáciu. Škola by mala vychovávať žiakov, ako 
harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej 
spoločnosti so špecifickým dôrazom na: 

1. vzdelávanie, 
2. vzájomnú úctu talentov, 
3. prezentáciu, 
4. podporu kreativity, 
5. harmonickú osobnosť, 
6. podporu rodiny, 
7. vzdelávanie pedagógov, 
8. vzťah k okoliu a regiónu, 
9. stop drogám, vulgarizmu a vandalizmu. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
 

,

 
 
 

4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ  
 

DRUH PRÍJMU SUMA (€) 

Školné poplatky, zápisné  14 852,50 

Prax, stáž 9,90 

Dary od FO 28,50 

Dotácia MV SR - VP 3 001,70 

Dotácia Mesto Zvolen  200 638,00 

Dotácia BBSK - projekt  1 300,00 

Grant Quo vadis – 2% dane 291,92 

SPOLU  220 122,52 € 

 
Komentár k príjmovej časti: 
Každý rok je zatiaľ podstatnou časťou príjmov SZUŠ Quo vadis dotácia od Mesta 
Zvolen. Bez tejto finančnej dotácie, ktorú Mesto Zvolen SZUŠ poskytuje na základe 
platného VZN č. 198 (účinné od 1.1.2020) o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského 
zariadenie, by nebolo možné zabezpečiť fungovanie nášho školského zariadenia. 
Druhým a rovnako dôležitým príjmom SZUŠ sú školské poplatky a jednorazový 
poplatok pod názvom zápisné. Z dôvodu nedostačujúcej výšky dotácie z Mesta 
Zvolen, ktorá nepostačuje pri individuálnej forme štúdia, školské zariadenie zvýšilo 
v roku 2019 školné poplatky v individuálnej forme. V roku 2019 prijala SZUŠ 
aj dotáciu na vzdelávacie poukazy, táto dotácia sa použila na zakúpenie 
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didaktických potrieb a služby spojené s vedením jednotlivých odborov v plnej výške. 
Dotácia od BBSK, ktorú školské zariadenie prijalo, bola určená priamo na realizáciu 
projektu pod názvom „Kukulienka kuká.“ Tento projekt sme úspešne zrealizovali 
a vyúčtovali v stanovenej lehote. Prijaté 2% dane v roku 2018 sa nevyčerpali 
a presunuli sa do roku 2019. V roku 2019 boli prijaté 2% dane v rovnakej výške ako 
v minulom roku. Z 2% dane z roku 2018 aj z roku 2019 zakúpili v plnej výške 
didaktické pomôcky pre hudobný odbor. Z dôvodu zlepšenia finančnej situácie 
je naďalej potrebné, aby školské zariadenie našlo nejaký vhodný pomer medzi 
skupinovou a individuálnou formou štúdia. Neustále zmeny vo vedení umeleckej 
školy, ale aj pedagogického zboru sa nám podarilo v novom školskom roku 
2019/2020 ustáliť a stabilizovať. Umelecká škola sa v školskom roku 2019/2020 
zamerala na kvalitu poskytovaného vzdelávania, v čom chce pokračovať 
aj v školskom roku 2020/2021. 
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 Graf vývoja počtu študentov v skupinovej a individuálnej forme štúdia uznaných Mestom Zvolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

DRUH VÝDAJU  SUMA (€) 

Kancelárske potreby  1 076,08 

Didaktické pomôcky a potreby  2 143,10 

Náklady a služby spojené s odbormi  11 897,40 

Hygienické a čistiace potreby  381,40 

Licencie  1 492,80 

Vybavenie školského zariadenia  322,18 

DHIM  10 951,89 

Občerstvenie, pitný režim  305,12 

Reklamné predmety  150,00 

Spotreba energií  8 639,33 

Cestovné, preprava, doprava 1 572,58 

Telekomunikácie a internet  886,44 

Tlač a kopírovanie  2 076,91 

Poštovné náklady  71,60 

Nájom a prenájom  8 438,00 

Školenia, kurzy, semináre, sústredenie 1 803,00 

BOZP, PO, ochrana osobných údajov 1 053,36 

Údržba a modernizácia  1 176,02 

Administratívne a marketingové služby  30 281,15 

Odborné a poradenské služby 20 063,76 

Odvoz komunálneho odpadu  231,87 

Hudobné služby, ozvučenie, osvetlenie  1 350,00 

Zmluvy o dielo a príkazné zmluvy  1 135,00 

Ladenie a oprava hudobných nástrojov  1 630,00 

Oprávky a vrátené školné  1 517,00 

Mzdové náklady 71 559,35 

Sociálne a zdravotné odvody  23 902,60 

Zákonné sociálne náklady  2 303,23 

Poplatky  487,26 

Poskytnutý príspevok zriaďovateľovi – 
sporiaci účet  

911,05 

Ostatné náklady  776,97 
SPOLU  210 586,45 € 
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 Graf výdavkov školského zariadenia v roku 2019. 
 
 
Komentár k výdavkovej časti: 
Najpodstatnejšiu časť výdavkov školského zariadenia tvoria mzdové náklady 
(mzdy, odvody, zákonné sociálne náklady), je to dokonca okolo 46% z celkových 
výdavkov za rok 2019. Keďže sme školské zariadenie, je potrebné dodržiavať 
v prípade mzdových nákladov zákon č. 553/2003 Z. z., čo nás dosť limituje. V roku 
2019 sme znížili mzdové zaťaženie zariadenia tým, že administratívnu prácu sme 
presunuli na dodávateľov, už ju nerealizujeme na základe HPP. Zároveň sa každý 
rok snažíme udržiavať, ale aj modernizovať naše priestory v rámci našich finančných 
možností. V roku 2019 sme investovali značnú časť zdrojov do obnovenia 
a zakúpenia didaktických potrieb, tiež do technického vybavenia učební, čo sa javilo 
ako nevyhnutné. V roku 2019 sa naši žiaci zúčastnili viacerých podujatí a súťaží, ako 
boli „Balerínka,“ „Veľkonočné kraslicovanie,“ „Míľa pre mamu,“ „Kukulienka 
kuká,“ „Podjavorské folklórne slávnosti,“ a mnoho ďalších, na ktoré sme museli 
vyčleniť potrebné finančné zdroje. Víziou zriaďovateľa SZUŠ stále ostávajú nové 
spoločné priestory, kde by sa všetky zariadenia zjednotili, čo by malo na ich rozvoj 
pozitívny vplyv. Ostatné výdavky školského zariadenia sa týkajú prevažne 
prevádzky zariadenia, patria sem: nájomné, energie atď. Školské zariadenie účtuje 
v sústave podvojného účtovníctva a z dôvodu transparentnosti je podvojné 
účtovníctvo členené na strediská podľa jednotlivých zdrojov príjmov a výdajov. 
V roku 2019 sme evidovali tieto strediská: stredisko BBSK, stredisko MV SR-VP, 
stredisko MESTO ZVOLEN, stredisko 2% dane, stredisko ZKC, stredisko vlastné 
zdroje. Školské zariadenie od svojho vzniku presúva výsledok hospodárenia 
do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, kde sa kumulujú 
straty a zisky za celé obdobie od vzniku zariadenia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019 
 
Výsledok hospodárenia za rok 2019: 
Príjmy v roku 2019    220 122,52 € 
Výdavky v roku 2019   210 586,45 € 
Výsledok HO za rok 2019       9 536,07 € 
 
Výsledkom hospodárenia v roku 2019 je zisk v hodnote 9 536,07 EUR. 
 

ROK Výnosy Náklady VHO

Rady1 2017 192 407,48 € 189 673,30 € 2 734,18 €

Rady2 2018 184 565,07 € 191 560,98 € -6 995,91 €

Rady3 2019 220 122,52 € 210 586,45 € 9 536,07 €
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Občianske združenie QUO VADIS, o.z., ako zriaďovateľ Súkromnej základnej 
umeleckej školy Quo vadis predloženú správu schvaľuje. 


