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1. časť  Základné údaje  
 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou je rozpočtovou 

organizáciou, ktorá realizuje aj podnikateľskú činnosť. 

 

Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove číslo 

1408/2005/OŠTK-022. zo dňa 20.04.2005 bola zriadená 1. júla 2005 Združená stredná škola vo 

Vranove nad Topľou, IČO 37946773. 

Ku dňu 30.6.2005 boli zrušení právni predchodcovia Združenej strednej školy vo 

Vranove nad Topľou a to Stredné odborné učilište, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou a 

Stredná priemyselná škola odevná, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou. 

Na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZSŠ Vranov nad Topľou zo dňa 28.08.2008 

vydaného PSK Prešov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o 

stredných školách a o zozname študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa s účinnosťou od 1.9.2008 zmenil názov školy 

na Stredná odborná škola. 

 

Organizačná štruktúra – hlavná činnosť  

 

Funkcia Počet zamestnancov 

Riaditeľ SOŠ 1 

Zástupca riaditeľa pre PV 1 

Zástupca riaditeľa pre TV 1 

Vedúca úseku TEČ 1 

Učiteľ 33 

Majster OV 15 

Fin.-prev. účtovníčka, mzdová účtovníčka 2 

Administr. pracovníčka – zást.pre TV 1 

Referent správy majetku, pokladňa 1 

Person.pracovníčka, sekretárka riaditeľa  1 

Zásobovač, vodič 1 

Údržbár, kurič 2 

Školník, údržbár 1 

Upratovačka 6 

Informátorka, ústredňa 2 

Spolu 69 

 

Podnikateľská činnosť 

Funkcia Počet zamestnancov 

Vedúca Jedálne Oáza 1 

Technológ výroby Oáza  1 

Technológ výroby CV 1 

Kuchár  2 

Spolu 5 

 

SOŠ vykonáva svoju činnosť vo vlastných priestoroch. Sú to tri budovy ,v ktorých je 

zabezpečované teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie aj podnikateľská činnosť.  
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Prehľad o počte žiakov a ich vývoj 

Školský rok   2011/2012       538 

Školský rok   2012/2013       547 

Školský rok   2013/2014       475 

Školský rok   2014/2015 431 

 

Kapacita školy 

Kapacita školy: 600 žiakov 

Skutočnosť:  431 žiakov 

Využiteľnosť v %: 71,83%   

 

SOŠ má 37 učební, z toho 17 odborných učební. V škole je  kompletne vybavených 8 

odborných  učební   výpočtovej techniky. Na úseku praktického vyučovania získavajú žiaci 

praktické zručnosti v odborných učebniach, ktoré sú vybavené inventárom a potrebným 

zariadením pre každý študijný aj učebný odbor podľa normatívu vybavenia. 

 

Nakoľko škola nemá vlastnú školskú jedáleň, stravovanie žiakov a zamestnancov je 

zabezpečené vo vlastnom zariadení podnikateľskej činnosti SOŠ – Jedáleň Oáza. Zo strany 

žiakov nie je záujem o poskytovanie stravovania. Stravujú sa prevažne iba tí žiaci, ktorí to majú 

ako povinnosť, t.j. učebný odbor kuchár – čašník, hostinský. 

 

2. časť  Činnosť zariadenia 
 

Stredná odborná škola je školou, ktorá svojim širokým spektrom odborov, predovšetkým 

v oblasti služieb, umožňuje získať odborné vzdelanie mladým ľuďom z regiónu Vranova nad 

Topľou. Za posledných dvadsať rokov urobila škola obrovský krok v materiálno – technickom 

zabezpečení. Rekonštrukciou pôvodných priestorov, prístavbou a nadstavbou podkroví škola 

získala nové lukratívne priestory. Pribudli nové odborné učebne, učebne výpočtovej techniky, 

ateliéry atď. Úspešnými projektmi v rámci programov Infovek, Otvorená škola, Konto Orange, 

Digitálni Štúrovci, Grafické systémy, či z grantov MF SR sme získali dostatok 

mimorozpočtových zdrojov na zabezpečenie vysokokvalitnej výpočtovej a projekčnej techniky a 

ďalšieho vybavenia 8 špičkových učební výpočtovej techniky. 

Skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu napomáhajú odborné učebne orientované 

na ekonomiku a riadenie, účtovníctvo, administratívu. Pre rozvoj praktických zručností sú 

žiakom k dispozícii pracoviská praktického vyučovania: cukrárska výrobňa, kadernícky salón, 

reštaurácia Marína, kozmetický salón, spoločenské zariadenie Oáza a krajčírska dielňa. Študenti 

sa umiestňujú na popredných priečkach v súťažiach regionálnych, celoslovenských aj s 

medzinárodnou účasťou – Mladý tvorca v Nitre, Módna línia mladých, Interbeauty Bratislava, 

Eurocup Prešov, Nicolaus Bratislava, Casovia cup Košice, Prečo som na svete rád, Rollandov 

hrebeň, Európa v škole, Olympiády v cudzích jazykoch, SOČ, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. 

Okrem uvedeného sa škola prezentuje na verejnosti aj inými aktivitami. 

Najvýznamnejším podujatím je už tradične Deň otvorených dverí, ktorého cieľom je prezentovať 

výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti, voľno-časové aktivity a materiálno-technické 

podmienky, v ktorých výchova a vzdelávanie prebieha. Ďalšími tradičnými úspešnými 

podujatiami sú vernisáže a výstava prác žiakov umeleckých odborov. 

 

Škola popri výchovno-vzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť: 

- výroba cukrárskych výrobkov 

- pohostinská činnosť 

- kozmetické služby 
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- kadernícke služby 

- obchodná činnosť 

 

Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad živnostenského 

podnikania vo Vranove nad Topľou. SOŠ je platcom DPH. 

 

Realizované významné podujatia 
Za  celý rok 2014 sa naši žiaci zúčastnili a boli úspešní v týchto súťažiach: 

 

Oblastné kolo olympiády v cudzom jazyku  

 - anglický jazyk Milan Kurovský kat. 2 D 1. miesto 

 - anglický jazyk Boris Drobný kat. 2 C2 1. miesto 

 - nemecký jazyk Jozef Antol  kat. 2 D 2. miesto 

 

Medzinárodná súťaž Nicolaus cup   3. miesto 

 

Krajské  kolo olympiády v cudzom jazyku  

 - anglický jazyk Milan Kurovský kat. 2 D 1. miesto 

 - anglický jazyk Boris Drobný kat. 2 C2 2. miesto 

 - nemecký jazyk Jozef Antol  kat. 2 D 2. miesto 

 

Súťaž v dekoratívnom líčení  ELBA Prešov 1. miesto 

 

 Medzinárodná súťaž Rzeszów Poľsko – výtvarné práce  

Natália Peštová  - Čestné uznanie 

Veronika Bačová – práca zaradená do výstavy v Rzeszówe 

 

Krajské kolo – výtvarné práce – téma „ Moje /ne/istoty“ 

Soňa Sabolová     3. miesto 

Timea Marcinčáková     čestné uznanie 

 

Biblická olympiáda   - okresné kolo  2. miesto 

Medzinárodná súťaž Cassovia cup  3. miesto 

Módna línia Prešov , apríl 2014   1. miesto 

Mladý tvorca 2014 Nitra, apríl 2014  TOP výrobok 

  
Výstava  prác študentov SOŠ  „Slovensko dnes“ v Kanade , v meste Toronto a Ottawa pri 

príležitosti 10. výročia vstupu  SR do EÚ, organizovaná v spolupráci s Ministerstvom 

zahraničných vecí a Agentúry TADES Vranov.  

 

súťaž Mladý moderátor  - krajské kolo v Prešove 

Ján Benčík získal      Diplom za úspešné vystúpenie 

 

Cezpoľný beh – okresné kolo    1.miesto a postup do krajského kola 

cezpoľný beh jednotlivci:      

Maroš Antuš      1.miesto 

Štefan Sabol      2.miesto 

okresné súťaže v TEV                          
Stolný tenis dievčatá       3. miesto 

Stolný tenis chlapci     5. miesto 
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krajské kolo súťaže stredoškolských časopisov  
Získali sme 2 ocenenia - najlepšia grafika a skokan roka 

 

súťaž Horovov Zemplín 2014 

Demčák Lukáš     3. miesto v regionálnom kole 

Kurovský Milan     čestné uznanie v regionálnom kole  

 

celoštátne kolo fotografickej  súťaže: Ako veda a technika zmenila môj život 

Dávid  Kidala      1. miesto  

 

Vianočný veľtrh cvičných firiem 2014 

Najlepšia prezentácia      1. miesto 

Najlepší stánok     1. miesto 

Futbalová miniliga na SOŠ drevárskej vo VT 

Minifutbal chlapcov na SŠ 

veľtrh Cvičných firiem v Bratislave 2014 

FOTO výstava prác žiakov v odbore prop. grafika MsDK vo Vranove n. T 

prehliadku Cvičných firiem na OA Vranov n. T. 

 

Prínos – Propagácia a reprezentácia SR, slovenského odborného školstva, PSK a SOŠ.  

V mesiaci marec 2014 bola SOŠ poverená organizovaním obvodného kola volejbalového turnaja 

chlapcov a dievčat. 

 

3. časť Rozbor hospodárenia 

 

Príjmy  
Plnenie príjmov – rozpočet: 1 507 €; plnenie 4539,21 €, a to: 

a)  Príjmy z prenajatých budov 

 Príjmy z nájomného po vyučovacom procese  (telocvičňa) sú  vo výške    167,50€ 

b) Iné príjmy spolu        1 420,70€ 
Ide o tržby za prevádzkovú prax žiakov v iných organizáciách  1 309,10€ 

Príjmy za poškodené a stratené učebnice, kovový odpad      111,60€      

c) Úroky z vkladov (Primabanka Slovensko a.s.)                                            0,68€ 

d) Príjmy z dobropisov       1 443,53€ 

     Preplatok energií za rok 2013 

e) Príjmy VÚC – HV po zdanení      1 091,12€ 

- dary a granty     415,68€ 
      

  Výdavky 
Prehľad o úprave rozpočtu bežných výdavkov  za rok 2014 

P.č. Rozpočtové 

opatrenie 

Dátum Účel Čiastka v EUR 

1 076/SR/V/2014 10.01.2014 Rozpis rozpočtu 1 132 124 

2. 283/SR/V/2014 27.01.2014 Úprava rozpočtu -   55 179 

3. 323/01/V/2014 31.01.2014 Vzdelávacie poukazy 9 991 

4. 524/04/V/2014 20.03.2014 Jubilejné odmeny 984 

5. 860/10/V/2014 02.06.2014 Hospodársky výsledok 1 091 

6. 953/11/V/2014 05.06.2014 Opravy, maľby, výmena dlažby 29 500 

7. 950/10/V/2014 04.06.2014 Jubilejné odmeny 392 
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8. 943/10/V/2014 04.06.2014 Odstupné 2 492 

9. 1110/13/V/2014 21.07.2014 Odstupné 7604 

10. 1242/15/V/2014 11.08.2014 Maturity 3516 

11. 1323/17/V/2014 18.08.2014 Odchodné 1948 

12. 1468/20/V/2014 16.09.2014 Odstupné 3261 

13. 1550/21/V/2014 29.09.2014 odchodné 1936 

14. 1663/23/V/2014 13.10.2014 odstupné 2682 

15. 1874/26/V/2014 05.11.2014 Mimoriadne výsledky žiakov 1000 

16. 1880/26/V/2014 05.11.2014 Náklady na maturity 72 

17. 1891/V26/V/2014 05.11.2014 Vzdelávacie poukazy -304 

18. 2207/27/V/2014 13.11.2014 Mimoriadne odmeny 9137 

19. 2091/27/V/2014 13.11.2014 Kreditové príplatky 2514 

20. 2302/28/V/2014 19.11.2014 Úprava rozpočtu -1660 

21. 2577/30/V/2014 01.12.2014 Granty a transfery 416 

22. 2591/30/V/2014 02.12.2014 odstupné 1885 

23. 2626/32/V/2014 05.12.2014 odchodné 1341 

24. 2746/35/V/2014 18.12.2014 odchodné 1257 

Spolu bežné výdavky   k 31.12.2014                                                       1 158 000 € 

 

Kategória 610 

K 31.12.2014 SOŠ zamestnávala v rámci hlavnej činnosti 69 zamestnancov (fyz. osoby), z toho: 

            

 34 učiteľov vrátane riaditeľa a zást. pre TV                                     

 16 majstrov OV vrátane zást. pre PV          

 19 nepedagogických zamestnancov  

 Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2014 bol 69,36 osôb, z toho:     

 Pedagogickí  zamestnanci 50,69 osôb                 

 Nepedagogickí zamestnanci 18,68 osôb 

Rozpočet  mzdových výdavkov 700 996€, čerpanie 700 996,30€, čo je 100%. 

 

Priemerný funkčný plat  zamestnancov SOŠ v hlavnej činnosti za rok 2014:  v eur                                                                                                                 

 2014 2013 rozdiel 

Učitelia 1019,16 997,28 21,88 

Majstri OV 853,31 811,61 41,70 

Nepedagogickí 531,37 555,71 -24,34 

Celkom 842,21 842,45 -0,24 

 

Čerpanie v položke  612 – príplatky  bolo nasledovné:    v eur 

Osobný príplatok 34422 

Príplatok za nadčas u ped. zamestnancov učiteľov 15675 

Príplatok za nadčas u ped. zamestnancov  - MOV 1032 

Príplatok za triednictvo, uvadz. 10088 

Príplatok za riadenie 6526 

Kreditový príplatok 28891 

Príplatok za nadčas neped. zamestnancov 265 

Spolu 96 899 

Výška vyplatených osobných  príplatkov  za  hodnotené obdobie  je  v priemere 6,18 % z objemu 

tarifných platov. 
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Čerpanie v položke 614 – odmeny bolo nasledovné: 

Odmena Suma v eur 

Odmeny 31930,00 

Odmeny maturity 2544,20 

Jubilejné odmeny     1376,50 

Odmeny za vzdelávacie poukazy 4652,00 

Mimoriadne odmeny 6770,00        

Odmeny pedagogická prax študentov 284,16 

Spolu 47 556,86 

 

Rozpis: 

 jubilejná odmena 1 nepedagogického a 1 pedagogického zamestnanca pri dosiahnutí 50 

rokov veku 

 financovanie vzdelávacích poukazov za vedenie krúžkov za rok 2014 

 mimoriadne odmeny za prípravu žiakov na súťaže, olympiády, výstavy, zhotovovanie 

propagačných materiálov – príprava na výstavu v Kanade,  úlohy nad rámec pracovných 

povinností, za členstvo a povinnosti s tým súvisiace v školskej rade, zabezpečovanie 

prijímacích, maturitných a záverečných skúšok, starostlivosť o školskú knižnicu a pod.  

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní celkom:         260 276,99€       

        -  príspevok zamestnávateľa  do poisťovní bol  hradený  priebežne v termíne . 

  - Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 %  zamestnancom, ktorí 

majú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu s príslušnou DDP bol vyplatený vo výške  8 969 € 

                                                                                                                      

631 Cestovné náhrady -   čerpanie vo výške 3 094,04€  

  

Cestovné náhrady tuzemské 2132,92 € 

cestovné náhrady maturity    154,40 € 

   

U pedagogických zamestnancov bolo vykonaných celkom 34 tuzemských pracovných 

ciest, a to za účelom účasti na oblastnom a krajskom kole olympiády v anglickom aj v 

nemeckom jazyku v Humennom, Prešove a Poprade (4x), krajské kolo v písaní na PC v Poprade 

(1x), účasť na súťaži barmanov v Bratislave a Košiciach (4x), výtvarná súťaž v Kežmarku (2x), 

účasť na krajskej súťaži SOČ v Prešove (1x), porada riaditeľov v Stropkove a v Tatranskej 

Lomnici (4x), pred atestačné vzdelávanie v Prešove (4x), lyžiarsky výcvik  na Drienici (1x), 

predseda maturitnej komisie (1x), exkurzia na výstave Beauty Forum v Trenčíne (3x), seminár 

na ochranu osobných údajov + skúška v Košiciach (2x), olympiáda v NJ , ANJ (1x,) školenie – 

kurz na ochranu zdravia, seminár z RUJ, súťaže Mladý tvorca 2014, pred atestačné vzdelávanie, 

účasť pedagógov na maturitách, exkurzie žiakov, rozvoj stredného odborného vzdelávania 

v Poprade(2x), volejbalová súťaž v Kežmarku(2x), krajská súťaž v moderovaní Prešov(1x), 

súťaž EUROCUP JUNIOR Prešov (2x), exkurzia galérie a exkurzia vých. múzea v Košiciach 

(3x), vyhlásenie výsledkov v Bratislave (2x), Horovov Zemplín Michalovce (1x), súťaž 

stredoškolských časopisov prešov (1x), školenie Erasmus (3x), veľtrh cvičných firiem 

v Bratislave (2x), exkurzia v Medzilaborciach (1x), výstava Vianoce v Európe – Prešov (4x), 

koncepcia mládežníckej politiky Prešov (1x) 

U nepedagogických zamestnancov bolo uskutočnených 7 pracovných ciest, a to účasť na 

seminári pracovnoprávne vzťahy (1x), verejné obstarávanie (2x), implementácia SEPA v 

ekonomickom informačnom systéme (1x), odborný seminár Konsolidačný balík (1x), zmeny v 

účtovníctve ( 1x), seminár Práca s CKS/IS (1x), školenie odmeňovanie v Košiciach (2x), 
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školenie elektronické trhovisko Prešov (1x), školenie elektronické trhovisko Košice (1x), 

školenie Erasmus (1x), výstava Vianoce v Európe – Prešov (1x), 

V mesiaci marec 2014 bola SOŠ poverená organizovaním obvodného kola  volejbalového 

turnaja chlapcov a dievčat. 

 

Cestovné náhrady – zahraničné       806,72 € 

1. Medzinárodná výtvarná súťaž „Naši susedia – Rozprávkový les“, Rzeszów Poľsko – 

výtvarné práce žiakov  študijného odboru propagačná grafika, 

Príkaz na cestu  - 2 učitelia,  1 vodič   33,30 € 

2. Výstava  prác študentov SOŠ  „Slovensko dnes“ v Kanade , v meste Toronto a Ottawa pri 

príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ, organizovaná v spolupráci s Ministerstvom 

zahraničných vecí a Agentúry TADES Vranov.  

Prínos – Propagácia a reprezentácia SR , slovenského odborného školstva, PSK a SOŠ. 

Príkaz na cestu  - 2 pedagogickí zamestnanci, účtované iba výdavky na stravovanie. 

Riaditeľ, hlavná majsterka    773,42 € 

 

632 Energie a komunikačné poplatky spolu   51 166,10€                     

Elektrická energia    - záloha  19 413,86 € 

Spotreba plynu         - záloha  20 580,30 €  

 

Vykurovanie priestorov školy je zabezpečované z troch vlastných kotolní. V každej budove je 

kotolňa,  nakoľko budovy sú od seba vzdialené.    

                                                                        

Vodné, stočné, zrážková voda 4469,75€  
  

Spotreba energie, plynu a vody je priebežne preúčtovaná percentuálnym podielom na 

podnikateľskú činnosť, ktorý sa stanovil na začiatku kalendárneho roka, za rok 2014 je to spolu 

8626,91€. 

 

Poštové a telekomunikačné služby  6 702,19€, z toho:            

Telefónne poplatky    2 307,68€ - pevná linka  - ústredňa                                     

Mobilné telefóny       868,07€                                             

Poštové poplatky, známky   1 069,55€                         

VUC NET     1 725,44€                                                    

SANET        731,45€  za rok 2014                                   

 

Zálohové platby energií a úhrady faktúr sú zabezpečované v lehote splatnosti. 

Záväzky žiadne, nedoplatky : plyn 2855,86 €, preplatok : elektrická energia   2308,48 € 

                                                                                             

Uvedená výška preplatkov bola zaslaná na príjmový účet.  

 

633  MATERIÁL   23 434,25€  

               

Interiérové vybavenie  1 466,00€:  

PC stôl na učtáreň 124€,  koberec do zborovne 98€,skriňa na tablety s nabíjaním a kolieskami 

1244€ 

 

Výpočtová technika     2198,86€ 
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PC – učtáreň 1 ks, PC zástupca pre TV – 1ks,1ks tlačiareň pre majstrov OV a 1ks obchodného 

pracovníka, 3ks – set bezdrôtová myš + klávesnica, Atramentová tlačiareň zborovňa č. 2, PC 

riaditeľ, PC učtáreň, bezdrôtová myš a klávesnica, multifunkčná tlačiareň 

 

Telekomunikačná technika     186,65€  

Multifunkčné zariadenie 

 

Prevádzkové stroje, prístroje      78,00€ 

Vysávač pre upratovačku 78€ 

 

Všeobecný materiál      2402,70€   
 posypová soľ, dvere do učebne č. 12, batérie do hodín, retiazky k žalúziám, klinový remeň, ihly 

do šijacích strojov, bezpečnostné tabuľky, postrek fondo na školský dvor, batéria do notebooku, 

športové trofeje (súťaž vo volejbale, šnúra do kosačky, sklo na zasklenie regionálnej mapy 4 ks, 

fólia, papier na MMT, zdroj disk, strelivo do vzduchovky, lepidlo na dlažbu, sprej proti 

mravcom, myš k počítaču, postrek na burinu, hnojivo, tapeta na opravu dverí, baterky do hodín, 

uhlíky do vŕtačky, kvetináč + zemina do riaditeľne, adaptér nabíjačka, žiarovky do auta, plátna 

na maľovanie PG, keramická hlina- učebný materiál, skrutky na lavičky, kľúče a batérie, 

HASPO tabuľky na označenie regálov a nálepky na označenie elektrických rozvodov a pod, 

Fľaša propán-bután na flambovanie, batéria s nabíjačkou, štrk okrasný, spotrebný materiál DOD 

– (rómske tance), polystyrén na opravu pergoly, DOD potraviny CV, nažehľ. Fólie pre cvičnú 

firmu, dosky hobľované a madlo, Pečiatka cvičná firma, baterky do nabíjačky do auta, 

bezpečnostné tabuľky a značenia, flexy, silón, špachle, žiarovky do dataprojektorov 4ks, dvere 

pre budovu č. 1 – 12ks, taška na mince, špendlíky, papier, dekorácie, materiál na presádzanie 

kvetov, sada bedmintovových rakiet... 

                                                        

Materiál –  VP   1956,09€       
materiál pre rôznorodú krúžkovú činnosť  - viď účel.prost. 

 

Všeobecný materiál – mimoriadne výsledky žiakov 556,65€ ???????????? 

 

Čistiace prostriedky       3015,97€       
potreba na  rok 2014 

 

Inventár    386,61€      
volejbalová lopta 2 ks,  rezačka Filux, kvetináč + zemina, garníž + záclony, rýchlo varná kanvica 

Bravo, Doplnenie lekárničiek 3ks: Marína, budova č.2 a ústredňa budova č. 1, Sedací vak hruška 

 

Údržbársky materiál  1576,45€   

materiál potrebný na montáž dataprojektorov, materiál na  vysprávky a nátery v malej Oáze, pri 

výťahu a iné, oprava svietidiel v telocvični, výmena žiaroviek, oprava stoličiek a stolov 

v odbornej učebni, vypínače, halogén (premietacie plátno PG), skrutkovač, plavákový ventil, 

trúbkový kľúč a iný materiál na drobnú údržbu, dosky na opravu lavičiek, skrutky, materiál na 

nátery lavíc, stolov, stoličiek a lavičiek, Fa Fober: hadica, spojky, redukcie do kotolní, fa Antoš: 

wc vetranie, batéria, stopky TV, krabičky, lišty, skrutky, zásuvka kuchynka, izolačné pásky, 

príchytky, fa KasPlus – dlažba, drobný spotrebný materiál, Výmena poškodenej dlažby budova 

č. 3, vchod zadný vchod – záves, batéria konzola, skrutky, hmoždinky, ventil, dlažba ceresit, 

krytka titán, svietidlo, batéria, halogénne trubice, žiarovky, vrták, svorky, elektródy, uzamykanie 

do šatní, skrinka, svetlo do telocvične, štartér, vypínače, napichovacie svetielka, žiarovky, 

halogenna žiarovka, šnúra s vypínačom, sťahovacie pásiky... 
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Tlačivá       363,75€ 

školské tlačivá, protokol o maturitnej, záverečnej skúške, školské tlačivá potrebné k začiatku 

školského roka – denníky, triedne knihy a pod., List Bianco – listy a dvojlisty 600ks                                                

Kancelársky materiál  1 679,28€ 

pre potreby ekonomický úsek a pedagogických zamestnancov  

Tonery , farby do tlačiarne  1214,93€ 
pre potreby ekonomického úseku, učiteľov a  majstrov OV 

Lieky     232,94€ 

doplnenie lekárničiek podľa smernice o BOZP 

 

Stavebný materiál   105,80€ 

Betónová zmes, štrk, štuk  - oprava povrchu pri kontajneroch, Dlažba na schody a vchod do 

kozmetiky – zadný vchod, 

 

Materiál PG    616,42€ 
materiál pre propagačnú .grafiku – umelecké potreby, farby, farebný papier, príprava na súťaže, 

reliéfna páska, voskovaná šnúra, plátno na maľovanie, klip rámy, Foto-inšpirácie materiál, Art – 

farby a maliarske potreby, materiál na burzu informácií - plátno, farby atď, Dipo – látky, 

Pomocný materiál –Art –drôt, 

 

Farby laky                       649,26€ 

materiál na vysprávky po výmene svietidiel bud.č.1, Farba na lavičky, teleskopická palica, 

štetce, valček, maliarska páska, maľby v areáli Oáza(dod), Brúsny papier, syntetická farba, páska 

štetec, riedidlo, valček – úprava bud. č. 3 

 

Kľúče, FAB zámky   226,95€ 

Inventár – oper. evidencia VP 270,49€   

lopty, rakety 

Inventár – oper. evidencia  

mimoriadne výsledky žiakov 248,90€   
 

Všeobecný materiál - HV                761,11€  
spotr. materiál pre odbory kuchár, čašník, kaderník, kozmetička 

 

Knihy, časopisy, učebné pomôcky 1087,54€  

Knihy      43,27€ 
Účtovné súvzťažnosti v samospráve pre účtovníčku, zákon o verejnom obstarávaní 

predplatné časopisov a novín  415,48€  
Čo má vedieť mzdová účtovníčka,  Dobré jedlo,  Burda,  Freundschaft, DÚVaP, Font, Škola, 

Foto video, Chip DVD, časopis Q, zákon o verejnom obstarávaní 

knihy  VP    284,34€   - prehľad pri účelových prostriedkoch 

učebné pomôcky   150,00 €  - čítačka kníh do školskej knižnice 

knihy mimoriadne 

výsledky žiakov   194,45€ 

metodická príručka pre učiteľa na cd 2ks, rusko- slovenský, slovensko-ruský šikovný slovník 

6ks, aj-sk-sk-aj šikovný slovník 10ks 

 

Potraviny    586,36€ 
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VP krúžková činnosť odborov potrav. zamerania  477,08€, Rada školy 100,53€ občerstvenie , 

cvičné CV 8,75€ a pohostenie na zasadnutiach RŠ 2x                         

 

Softvér    953,40€ 

zabránenie prístupu žiakom na nepovolené stránky, ASC Agenda, ochrana údajov v počitačovej 

sieti Content manager DPI 

 

Reprezentačné     113,05€   

občerstvenie –  pracovné návštevy, porady vedenia 

 

634 Dopravné  celkom  2189,80€  

        

Palivo, mazivo, oleje   1138,12€ 

PHM – benzín 

 

Servis, údržba, opravy  480,35€ 

povinná servisná prehliadka, údržba vozidla, výmena pneu 

 

Poistenie      334,13€  

havarijné, poisťovňa Kooperatíva, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

vozidla, poistenie osôb                                              

                                                             

Karty, diaľničné nálepky    50,00  € 

Prepravné a prenájom  187,20 €   
preprava autobusom na súťaž „Módna línia“ – Prešov, prenájom vozíka potrebného na 

výstavisko na súťaž „Mladý tvorca 2014“ Nitra a pod.  

 

Počet motorových vozidiel:  Škoda Octavia, zakúpené v r. 2005; auto sa využíva na nábory 

žiakov, služobné cesty, súťaže žiakov, výstavy (Bratislava, Tatranská Lomnica, Košice, Prešov, 

Kežmarok, Rzeszów) 

 

635  Údržba – výdavky na údržbu budov a zariadení 34 895,60€  
V tomto objeme finančných prostriedkov sa v objektoch školy vykonali počas roka 2014 opravné 

a údržbárske práce: 

oprava telekomunikačnej techniky 336,14€ 

oprava strojov a zariadení           1 708,91€ 
ovládanie kotla cez internet pre CV 1501 €, opravu signalizácie 176,98€, výmena batérie –

snímač Oáza a bud. č. 1 

oprava signalizácie    514,48€ 

oprava a údržba objektov           2 836,07€ 
Montáž svietidiel v budove č.1 (2054,76 €), oprava strešnej krytiny na budove č. 2(420€) 

oprava, maľby, výmena dlažby a kanalizačných potrubí 29 500€ 

 

636 Nájomné -   žiadne   

  

637 Služby   36 188,35€  

 

Školenia, kurzy       623,40€ 

verejné obstarávanie,  zmeny v účtovníctve, odmeňovanie, ročné zúčtovanie dane, ochrana 

osobných  údajov včítane skúšky zodpovednej osoby, zmeny v zákonníku práce  
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Propagácia, reklama, inzercia 3011,93€ 

inzercia – talentové skúšky, spektrum , VN, Vihorlat Press, školský časopis Dubkáčik, inzercia 

nadst. štúdium, zverejnenie tel. čísel v Zlatých stránkach, 2ks banerov 

 

Všeobecné služby        368,81€  

digitálne fotografie PG, výsadba okrasných kvetín, čalúnenie dverí, šitie záclon, dodávka 

a montáž žalúzií, doprava skrine 

Všeobecné služby VP       111,00€  
produkcia krátkeho videofilmu 

 

Revízie a technické kontroly na zariadeniach a budovách vo výške    7044,08€ 

podľa schváleného harmonogramu na rok 2014,a to: 

revízia tlakových plyn. kotlov, revízia el. spotrebičov Oáza, revízia el. spotrebičov CV, revízia 

el. spotrebičov v odbornej učebni kozmetika a kaderníctvo 2, revízia a údržba požiarnych, 

uzáverov, revízia komínov od spotrebičov, revízia tlakových nádob kot. č.1, revízia el. inštalácie 

a el. zariadení v bud.č.1, revízia el. spotrebičov v CV, revízia EZ v plynovej kotolni č. 1 a 2 

a CV, revízia plynovej kotolne č. 2 a 3, el.zariadenia v bud.č.2, kontrola komínov od 

spotrebičov-kot.č.2,1,3, revízia PZ -kotolňa Budova č.1 

 
Deratizácia        249,00€  
deratizácia v budove č. 1 , odbornej učebni Marína a telocvični 

Práce, inštalácia výpočtovej techniky 132,00€ 

Sklenárske práce            472,85€ 

zasklenie prác žiakov zaslaných na výstavu, rámovanie máp a únikových východov, 5ks vitráži 

Projektové práce    384,00€ 

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 

 

Ostatné služby  – služba BOZP          1200,00€ v zmysle zmluvy 

                           – služba PO                1425,60€ v zmysle zmluvy 

Policajná ochrana objektov        355,32€ 

Servisné služby – Datalock                2 501,99€, servisné služby  

K+K mzdy          875,08€,    

 

Poplatky Primabanke za vedenie účtov 327,90€  

 

Príspevok na stravovanie zamestnancov -  réžia Oáza 13310,44€   

stravné poukážky lístky             1 575,50€ 

 

Škola má stravovanie zamestnancov zabezpečené vo vlastnom zariadení podnikateľskej činnosti 

v jedálni Oáza. Cena stravného lístka je 2,60 € s DPH. Škola uhrádza za jeden obed 1,43 € s 

DPH, príspevok zo sociálneho fondu je 0,33 €, príspevok ZO OZ  pre členov ZO OZ 0,13 €. 

Zamestnanec uhrádza 0,70 € (člen ZO OZ) a 0,83 € (nečlen)  za jeden stravný lístok. Celkom sa 

stravuje  55,8  % zamestnancov.  

 

Poistenie budov, zariadenia , poistenie za škodu          6285,68€    
Poistenie majetku a škôd je zmluvne dojednané v poisťovni Allianz  . 

Prídel SF                 7174,68€ 
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Tvorba bola v zmysle KZ  1,25 % zo súhrnu funkčných platov zamestnancov školy , ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zák.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní v znení neskorších predpisov  

a Kolektívnej zmluvy SOŠ na rok 2014. 

 

Dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce vo výške 4377€  

- zabezpečenie  úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov, správcu siete 2530 € 

- krúžky – vzdel. poukazy  230 € 

- vyučovanie náboženstva  1449 € 

- volejbal        168 € 

 

Kolkové známky        11€ 

 

Poplatok za odpad                 3744,00€ 

dve splátky z troch na rok 2014 

 

640  Bežné transfery    19 387,96€ 

Členský príspevok                 99 € - SANET  33 €, Živnostenská komora 66 €    

Odstupné:          17924,75€ 

Odchodné:      6482,00€ 

Na nemocenské:   2 047,71€ 

 

Zúčtované bežné výdavky:    196 726,51€ 

Mzdy a poistné za rok 2014    961 273,29€ 

Bežné výdavky celkom :        1 157 999,8  čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 100 %      
Kapitálové výdavky:  žiadne 

 

Účelové prostriedky                                                       

 
1.  Vzdelávacie poukazy  rozpočet   na  I-XII 2014           9687  €          

         Čerpanie je povolené  v zmysle schváleného rozpisu     

         68 % mzdy a odvody                     6358 € 

         32 %  ost.  potreby pre krúžky       3329 €                          

 

Čerpanie :    Odmeny   4652 €,    Poistné   1706 €,   spolu          6358  € 

                       Za II. štvrťrok sú odmeny  vo výplate za jún 2014 

 

                      Tovary a služby,    - materiál pre krúžkovú činnosť    3 099 €  

                      Odmena zam. mimo pr. pomeru                                     230 € 

 

Celkom čerpanie VP  za rok 2014     9687 € 

 

Čerpanie za krúžky :  obdobie I.-VI.2014  -  materiál a služby   1 918 € 
P.č. Názov krúžku Pomôcky EUR 

1 Internetový krúžok I 

odborná literatúra, slúchadlá, 

kanc.potreby,papier, perá 112 

2 Internetový krúžok II 

toner,cartridge,papier, kazety HP, USB, 

lepidlo, kanc.potreby 112 

3 Maturita ANJ I knihy AJ+CD+DVD,taliančina+CD 112 

4 Maturita ANJ II kazety HP, papier 96 
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5 Maturitný seminár zo SJL papier,pero,obal,zosit, knihy- literárne diela 96 

6 Písanie všetkými desiatimi papier,pero,bločky,spony,kanc .potreby 56 

7 Podnikanie I 

papier,toner,CD_R,doklady, farba na 

textil,glitter,kontura, 90 

8 Podnikanie II perá,bloky,cartridge,zožit... 79 

9 Spoločensko-poznávací krúžok videofilm"Spoznávame Europu" 112 

10 Športové hry lopty,rakety,košíky,loptičky 129 

11 Barmanský krúžok I nápoje, ovocie,slamky, nádobky, džús, sirup 112 

12 Barmanský krúžok II 

džus,ovocie,cukor, časopis IN Bar, poháre, 

bal.materiál. 96 

13 Cvičná firma 

stuha, organza,dekor.mat.,sisal, kropki, tavné 

tyčinky... 152 

14 Gastro krúžok drobný inventár,potraviny, 118 

15 Pohybovo tanečný krúžok pacerky,ozdobné stuhy,korálky 102 

16 

Rozvoj tvorivosti a estetického 

cítenia šatovka,galantérny tovar 96 

17 Tvorivosť stuhy,prymky,aranž.mat., silikon 102 

18 Moderné trendy v pečení potraviny, polevy,vajcia... 146 

 

Čerpanie za krúžky :  obdobie IX.-XII.2014  -  materiál 

a služby   1181 € 
 P.č. Názov krúžku   čerpané 

1. Barmanský krúžok I. poháre,vykrajovačka,chl.nádoba 39,26 

      37,37 

2 Barmanský krúžok II. džúsy,ovocie,voda, 76,64 

3 Cvičná firma dekorácie, kanc.mat. 35,88 

4 Folklór šatovky, satén, galantérny tovar 60,97 

5 Internetový krúžok I. kazeta HP, USB,výkres,etikety 60 

    usb 11,07 

6 Internetový krúžok II. Velbon C-600 - stativ 73 

7 Matematické cvičenie kazeta, USB, papier, páska... 82,5 

8 Matematický krúžok kazeta, USB, papier,páska... 82,5 

9 Maturita ANJ I. USB, kanc.potreby,perá.... 63,7 

10 Maturita ANJ II. 

Kazeta HP, papier, CD, pero, 

blok 86,2 

11 Maturitný seminár z SJL I. kanc.mat. 14 

    knihy 30 

12 Maturitný seminár z SJL II. rádio CD usb, reprodukt. 49,98 

    papier, USB, perá, korektor 31,99 

13 Nechtový design a vizáž štart.sada na modeláciu nechtov 88,25 

14 

Spoločensko-poznávací 

krúžok 

rezačka, diár, 

papier,USB,kanc.mat. 82,5 

15 Školský časopis USB, webkamera, kanc.potr. 29,81 

16 Športové hry volajbal. lopta,stolnotenis.raketa 52,5 

17 Tvorivosť kamienky,stuhy,primky,tkanina 44,45 

18 Umelecká tvorivosť citačka kariet,dek.papier,textil 48,43 
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Mimorozpočtové zdroje ( § 23 zákona 523/2004 Z.z.)   
 

Hospodársky výsledok  rozpočet     1 091,12 € 

Čerpanie    1091,12 €   - spotrebný materiál  na cvičné práce pre odbory kuchár, čašník, kaderník 

a kozmetička  

 

Pohľadávky hlavná aj podnikateľská  činnosť   k 31.12.2014  vo výške  234,40  € 

- Do lehoty splatnosti 

Odberateľ Splatnosť Účel EUR Uhradené 

Tesco stores SR, a.s. 02.01.2015 Odborná prax žiakov 81,60 15.01.2015 

Billa s.r.o 23.01.2015 Odborná prax žiakov 32 23.01.2015 

Billa s.r.o 02.02.2015 Odborná prax žiakov 20  

- Po lehote splatnosti     

Tesco stores SR, a.s. 23.12.2014 Odborná prax žiakov 100,80 15.01.2015 

Dôvod vzniku :  Ide o faktúry za poskytnuté služby za mesiac november a december 2014. 

 

Zmena stavu pohľadávok  v  lehote splatnosti:                                                                         

Stav k 1. 1. 2014 1476,90 

Stav k 31.12.2014 133,6 

Zmena stavu k 30.09. 2014 1343,30 

 

Zmena stavu pohľadávok po lehote splatnosti: 

                                                                         v € 

Stav k 1. 1. 2014 154,40 

Stav k 31.12.2014 100,80 

Zmena stavu k 31.12.2014 -255,2 

 

Záväzky hlavná činnosť 
Kategória 610, 620, 630,640 

 

Účet Názov Stav 

k 31.12.2014 

Stav 

k 1.1.2014 

Zmena stavu záväzkov 

do lehoty splatnosti 

610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy 

64774,25 0 64774,25 

611 Tarifný zákl. plat 46435,62 0 46435,62 

612001 Osobné príplatky 2665,44 0 2665,44 

612002 Kreditové príplatky 2304,52 0 2304,52 

612002 Ostatné príplatky 2793,51 0 2793,51 

614 Odmeny 10575,16 0 10575,16 

620 Poistné a príspevok do 

poisťovní 

23754,28 0 23754,28 

621 Poistné VšZP 4667,90 0 4667,90 

623 Poistné ost. ZP 1851,13 0 1851,13 

625001 Nemocenské poistenie 929,08 0 929,08 

625002 Starobné poistenie 9293,92 0 9293,92 

625003 Úrazové poistenie 530,89 0 530,89 

625004 Invalidné poistenie 1818,04 0 1818,04 

625005 Príspevok v 

nezamestnanosti 

605,91 0 605,91 



 
 

16 

625007 Rezervný fond 3152,91 0 3152,91 

627 DDP 748,31 0 748,31 

629 Dôchodkové sporenie 156,39 0 156,39 

630 Tovary a služby 1102,66 0 1102,66 

637032 Sociálny fond 70,00 0 70,00 

637027 Dohody 380,00 0 380,00 

637016 Povinný prídel do SF 652,66 0 652,66 

640 Bežné transfery 3142,50 0 3142,50 

642012 Odstupné-odchodné 3142,50 0 3142,50 

642015 Náhrada príjmu 0 0 0 

 spolu 92773,69 0 92773,69 

 

Dôvod vzniku: ide o výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2014. Záväzky po lehote 

splatnosti žiadne. 

 

Záväzky podnikateľská činnosť 
Kategória 610, 620, 630,640 

 

Účet Názov Stav 

k 31.12.2014 

Stav 

k 1.1.2014 

Zmena stavu záväzkov 

do lehoty splatnosti 

610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy 

3531,00 0 3531,00 

611 Tarifný zákl. plat 2510,39 0 2510,39 

612001 Osobné príplatky 193,28 0 193,28 

612002 Ostatné príplatky 47,83 0 47,83 

614 Odmeny 779,50 0 779,50 

620 Poistné a príspevok do 

poisťovní 

1504,95 0 1504,95 

621 Poistné VšZP 415,96 0 415,96 

625001 Nemocenské poistenie 57,56 0 57,56 

625002 Starobné poistenie 576,38 0 576,38 

625003 Úrazové poistenie 37,06 0 37,06 

625004 Invalidné poistenie 123,47 0 123,47 

625005 Príspevok v 

nezamestnanosti 

41,11 0 41,11 

625007 Rezervný fond 195,50 0 195,50 

627 DDP 42,62 0 42,62 

629 Dôchodkové sporenie 15,29 0 15,29 

630 Tovary a služby 1131,38 0 1131,38 

637027 Dohody 1097,02 0 1097,02 

637016 Povinný prídel do SF 34,36 0 34,36 

640 Bežné transfery 0 0 0 

642012 Odstupné-odchodné 0 0 0 

642015 Náhrada príjmu 0 0 0 

 spolu 6167,33 0 6167,33 

 

Dôvod vzniku: ide o výplatu miezd a odvodov za mesiac december 2014. Záväzky po lehote 

splatnosti žiadne. 

Kategória 630  - Tovary a služby  
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– záväzky podnikateľskej činnosti vo výške 446,63€ 

Dôvod vzniku: ide o dodávateľské faktúry   do lehoty splatnosti z dôvodu vystavenia 

dodávateľských faktúr za tovar v závere mesiaca december 2014. 

 

Dodávateľ Splatnosť EUR Druh výdavku  Záväzok uhradený  

Cladiarenstvo Kulman - 

Kačur 

21.01.2015 81,60 Oprava chladiaceho 

boxu 

07.01.2015 

COOP Jednota Vranov 14.01.2015 11,94 Potraviny Oáza  07.01.2015 

Lindstrom s.r.o. 15.01.2015 67,99 Prenájom a pranie 

rohoží 

07.01.2015 

Orange Slovensko a.s, 

Bratislava 

09.01.2015 285,10 Telefónne poplatky 07.10.2014 

SPOLU  446,63   

 

Zmena stavu záväzkov do lehoty  splatnosti: 

                                                                      v € 

Stav k 1. 1. 2014 769,11 

Stav k 31.12.2014 446,63 

Zmena stavu k 31.12.2014 1215,74 

 

Záväzky po lehote splatnosti:  žiadne 

 

Majetok  - stav majetku k 31.12.2014        v eur                                                                                                                       

Názov Stav 

k 1.1.2014 

Prírastok Úbytok Stav 

k 31.12.2014 

Pozn. 

Softvér 2 655,51  2 655,51 0  

Budovy, stavby 3 409 382,14   3 409 382,14  

Prac.stroje 126 962,67 2 659,00 11 269,75 118 351,92  

Pomocné stroje 27 572,82   27 572,82  

Inventár 5 044,04   5 044,04  

Dopravné prostriedky 18 256,32   18 256,32  

Dopravné prostriedky 13 668,08   13 668,08  

Pozemky 42 152,95   42 152,95  

Umelecké diela a zb. 2 597,04   2 597,04  

spolu 3 648 291,57 2659,00 13925,26 3 637 025,31  

 

Nezaradený  majetok na účte 042   

Ide o neschválený projekt v rámci operačného programu „Základná infraštruktúra “ Podopatrenie  

3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry, ktorý bol spracovaný v roku 2004. 

Žiadateľom  projektu bol Prešovský samosprávny kraj pre správcu majetku , ktorým 

v uplynulom období bolo SOU,  A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou. Názov projektu: 

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu ako nástroj zvyšovania sociálnych zručností 

žiakov. Úhrada za vypracovanie projektu bola zrealizovaná z vlastných zdrojov a zúčtovaná ako 

obstaranie investícií. Projekt nebol zrealizovaný, čiastka  5 098,58  € je zmarenou investíciou. 

 

Odpredaný majetok  - žiadny 

 

Projekty         SOŠ sa v roku 2014  uchádzala o tento  projekt: 

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní SOŠ vo Vranove nad Topľou – nezaradený 
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Mimorozpočtové 

účty 

Stav 

k 1.1.2014 

Príjmy/tvorba Výdavky Stav 

k 31.12.2014 
Sociálny fond 1 317,95  7577,84 7538,97 1 356,82 

Depozit 76 589,06 92871,07 76589,06 92 871,07 

Darovací účet 0 415,68 415,68 0 

Podnikateľská činnosť 9 956,44 192 464,83 190 598,83 11 822,44 

                                                                                                           

Sociálny   fond   - čerpanie :                    
Účel použitia Suma  v eur Poznámka 

Príspevok na stravovanie zamestnancom  3385,14  

Príspevok pri životnom jubileu 155,00  

Príspevok pri odchode do dôchodku 430,00  

Príspevok na stravu, obč. – pedag. rada, Deň učiteľov  153,10  

Občerstvenie a pohostenie pri príl. ukonč. Šk. roka 774,50  

Výlet –ukončenie školského roka 863,63  

Poukážky na regeneráciu 1493,79  

DOD 135,62  

Vianočné posedenie 148,19  

Spolu  7538,97  

 

Zostatok na účte SF  k 31.12. 2014                                              1 356,82 € 

 

Príjmy  podnikateľskej činnosti v roku 2014 
Účet Účel      EUR  s DPH 

223 Stravovacie služby v zariadení  Oáza 132 428,51 

223 Výrobky v cukrárskej výrobni  34 503,44 

223 Služby v kozmetickom salóne 7 583,39 

223 Služby v kaderníckom salóne 10 546,52 

223 Predaj tovaru v bufete 4 792,53 

223 Preprava cukrárskych  výrobkov 2 575 

243 Úroky 35,44 

 Spolu 192 464,83 

 

Výdavky podnikateľskej činnosti v rok 2014 
Účet Účel EUR 

610 TP, odmeny, OP, ost. príplatky                34 496,74 

620 Poistné 14 296,36 

630 Energie, vodné, stočné, tel.  

poplatky, čistiace prostriedky, materiál, inventár, 

suroviny, potraviny, palivo, opravy, poistenie, 

nájomné,  služby  - servis výťahov, pranie rohoží, 

prehliadka RP, prídel do SF, poplatky banke, dohody, 

DPH 

141 805,73 

 Spolu 190 598,83 
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Rozbor hospodárenia podnikateľskej  činnosti  SOŠ za rok 2014 
 

SOŠ zabezpečuje v rámci podnikateľskej činnosti výrobnú aj obchodnú činnosť, poskytuje 

služby verejnosti na týchto prevádzkach: 

 

Jedáleň Oáza – organizácia spoločenských podujatí  na objednávku  

Cukrárska výrobňa – výroba a predaj cukrárskych výrobkov 

Kadernícky salón – služby 

Kozmetický salón – služby 

Školský bufet – predaj tovaru 

 

Za hodnotené obdobie dosiahli tieto pracoviská  zisk  vo  výške  1894,44€ , za rok 2013 bol zisk 

vo výške 1 414,48 €, v tomto roku je zisk vyšší o 479,96€. 

 

Objem tržieb dosiahol výšku 164 133€,  min. rok  180 735€, t.j. menej o 16 602€. 

Náklady sú vo výške 162 238,89€, min .rok boli 179 643,76 €,  t.j. sú nižšie o 17 404,87€.  

 

 

Prehľad tržieb podľa pracovísk: V eur 

   rok 2013   rok 2014 

 

 rozdiel 

Jedáleň Oáza 134 147 113 417 -20 730 

Cukrárska výrobňa 25 083 28 752 +3 669 

Kadernícky salón 9 929 8 780 -1149 

Kozmetický salón  6 331 6319 -12 

Školský bufet 4 934 3 993 -941 

Ostatné 311 2 872 +2561 

Spolu 180 735 164 133 -16 602 

 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2872€ - ide o tržby za prepravu cukrárskych výrobkov 

na objednávku.  

  

501 Spotreba materiálu a potravín 63 303,93€ 

Ide hlavne o spotrebu materiálu pre zabezpečenie výroby a služieb. Priamy spotrebný materiál, 

tovar a potraviny, ďalej pomocný materiál, materiál na výzdobu, baliaci materiál, čistiace 

a hygienické potreby, knihy- receptúry, časopisy, uteráky, obrusy, servítky, sviečky farby - laky 

a pod., krabice pre CV, materiál na zabezpečenie opráv svojpomocne. 

 

 Nákup  materiálu 3120,95€  
šľahač  7 ks, minižehlička l ks, mixér braun, podnos na tortu, drvič odpadu, obrusy, panvice, 

vandlík, odpadkový kôš, elektr. Sejf, taniere, poháre, šálky, džbány, príbory, záclony, prietokový 

ohrievač, chladnička 2x, kávovar, kozmeticky prístroj Redline, žehličky na vlasy 2ks, 2ks fény, 

kulma, parná žehlička na vlasy 

 

Spotreba PHM 1 217,07€ 

SOŠ vlastní osobné auto Škoda Octavia combi, ktoré bolo zakúpené v roku 2008  za účelom 

zásobovania jednotlivých pracovísk podnikateľskej činnosti. V súčasnosti zabezpečujeme odvoz 

cukrárskych výrobkov na objednávku. 

 

Čistiace  a hygienické potreby 3 120€, nákup podľa potreby , hlavne pre zariadenie Oáza 
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Ostatný materiál 1 742,67€ z toho stravné lístky, tonery, kancelársky materiál, farby na 

maľovanie priestorov,  elektro - materiál, posypová soľ, farby - laky maľovanie Oáza, CV, 

batérie, lepidlo 

 

502 Spotreba energie 8 626,91€ 

Táto položka tvorí podiel z celkových nákladov školy, ktorý sa stanovil percentuálne na začiatku 

kalendárneho roka. 

 

504 Náklady na predaný tovar 9 890,16€ 

Ide o nákup tovaru do bufetu zariadenia Oáza a školského bufetu, ktorý sa zaťaží prirážkou 

v zmysle interného predpisu. 

 

511 Opravy 4 453,30€    

Zabezpečenie odvetrania podkrovného priestoru Oáza a osadenie 5 ks samoťahovej hlavice, 

povinná servisná prehliadka auta, výmena svietidiel a el. rozvodov v kozmetike, oprava stolov 

Oáza, oprava chladiaceho boxu, montáž drvičky odpadu, oprava el. zariadení v Oáze 

                                     

 518 Služby  8 287,79€  

Telefónne poplatky , prenájom kávovaru, prenájom rohoží, pranie rohoží, servis výťahu, 

zapožičanie prívesného vozíka , stočné , kalibrácia teplomerov v chladiacich zariadeniach Oázy 

a cukrárskej výrobne, čalúnenie stoličiek a sedacej súpravy v kozmetickom salóne , prezutie 

auta, diaľničná nálepka, deratizácia, zapožičanie vozíka, montáž sporáka, emisná a technická 

kontrola 

 

521, 524, 527 Mzdové  náklady, poistné, DDP a SF 62 154,11€ 

Mzdové náklady  sa týkajú 5 zamestnancov,  priamo sa podieľajúcich na výrobnej a obchodnej 

činnosti, ktorí sú odmeňovaní v rámci podnikateľskej činnosti a iných, ktorí pracujú na dohodu 

o vykonaní práce a pracovnej činnosti.  

Z toho:   mzdy            35 285,24€,  poistné 14 018,34€, dávky NP , SF a DDS. 

Priemerný zárobok je  588,08€    ( bez dohôd) 

 

531 Daň z motorových vozidiel 126,39€ 

532 Daň z nehnuteľností    451,73€ 

538 Ostatné dane a poplatky 0,39€ 

551 Odpisy  DLHM           1920,50€ 

552  Rezerva na dovolenku 1485,02€ 

568 Ostatné finančné náklady   606,27€ 

591  Daň z príjmov PO 533,83€ 

Náklady spolu:     162 238,89€   
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112, 132   Zásoby   4072,97€ 

Sklad Stav zásob 

Potraviny Oáza 863,85 

Potraviny   cukr. výroba 

krabice  

680,44 

 33,68 

Materiál kaderníctvo 1213,76 

Materiál kozmetika 409,02 

Benzín Octavia, palivo 0 

Tovar   

Oáza 574,65 

Školský bufet 297,57 

SOŠ z dôvodu nepostačujúcich priestorov na skladovanie a zároveň z finančných dôvodov 

nevytvára vysoké zásoby materiálu, nakoľko ide prevažne o potraviny a potravinársky tovar. 

 

Z celkového dosiahnutého obratu tržieb podnikateľskej činnosti je podiel dosiahnutých výkonov 

jednotlivých pracovísk nasledovný: 

 

Oáza                  69,11 %                      

CV                    17,52 % 

Kaderníctvo        5,34 % 

Kozmetika          3,85 % 

Školský bufet     2,43 % 

Ostatné               1,75 %  

 

Plnenie plánu tržieb od začiatku roka 2014 

 
 Oáza CV Kaderníctvo Kozmetika Šk. bufet Ostatné Spolu 

Plán 2014 139 000 26 200 10 000 7 000 4 934 2 366 189 500 

Skutočnosť 113 417 28 752 8 780 6 319 3 993 2 872 164 133 

 Plnenie  

v % 

81,59  109,74 87,80 90,27  80,92 121,38 86,61 

                      

4. časť   Záver 

 
Hospodárenie SOŠ za obdobie roku 2014 v rámci hlavnej činnosti možno hodnotiť 

kladne. 

Čerpanie výdavkov predstavuje 100% z upraveného rozpočtu (včítane miezd a odvodov 

za december 2014). Finančné prostriedky boli čerpané s ohľadom na maximálnu úspornosť a iba 

na nevyhnutné tovary a služby  a najnutnejšie opravy pre zabezpečenie bez problémovej 

prevádzky školy. SOŠ sa zatiaľ darí zabezpečiť pokrytie základných prevádzkových výdavkov, 

nemáme žiadne záväzky, všetky faktúry sú uhradené v lehote splatnosti. 

SOŠ už aj v súčasnosti využíva viac zdrojové financovanie. Ide o mimorozpočtové 

prostriedky z podnikateľskej činnosti, tvorbou projektov, prostriedkov zo vzdelávacích 

poukazov, pomáha aj rodičovská rada, podnikateľské subjekty pri zabezpečovaní odbornej praxe 

žiakov, využívame rôzne zľavy na tovaroch a službách.  

SOŠ si však za tridsaťpäť rokov svojej existencie získala pevnú pozíciu v systéme 

stredných škôl v okrese Vranov nad Topľou a pevne veríme, že prekoná aj súčasný nepriaznivý 

demografický vývoj.  


