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a)  Základné identifikačné údaje o škole : 
 
 

1. Názov školy  
Stredná odborná škola 

2. Adresa školy Horný Smokovec 26 
06201 Vysoké Tatry 

3. Telefónne a faxové 
čísla školy 

052/4422865 
052/4422772 
fax : kl.18 

4. internetová 
a elektronická 
adresa školy 

www.sos-smokovec.sk 
sos-smokovec@mail.t-com.sk 

5. Údaje 
o zriaďovateľovi 
školy 

Prešovský samosprávný kraj 
nám. Mieru 2 
08001 Prešov 

6. mená vedúcich 
zamestnancov školy 

RNDr.Peter Slančo, riaditeľ 
Mgr. Marián Hrebík, zástupca riaditeľa pre TV 
Ing.Jozef Čekovský, zástupca riaditeľa pre PV 
Ing. Alexander Zemanovský, Ing. Lenka Kozárová, 
vedúca úseku TEČ (od 1.4. 2016) 

7. rada školy    Ing.Marián Foltinský, predseda (od 23.5. 2016) 
Ing. Peter Liška   
Katarína Ordzovenská (od 23.5. 2016) 
Ing. Peter Lišiak 
Mgr. Vincent Jaš, Lucia Kravčáková (od 23.5. 2016) 
Ing. Bohuš Pisár, Ondrej Majerčák (od 23.5. 2016) 
Mgr. Valerián Kuffa, PaedDr. Pavol Hudáček (od 
23.5 2016 ) 
Hana Hromadová, Mgr. Jana Miláčková (od 23.5 
2016 ) 
Kristína Galliková (od 23.5. 2016) 
Mgr.Alžbeta Havrančíková 
Michal Sýkora 

 
 
b) Údaje o počte žiakov :   
 
     počet žiakov školy 364, z toho  dievčat 181 
     počet žiakov so špeciálnymi výchovno  – vzdelávacími  potrebami – 0 
 
 
d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 
     a úspešnosti uchádzačov na prijatie :    
  
      počet žiakov prijatých do 1.ročníka – 89, z toho 42 dievčat                                                        
      počet uchádzačov do 1.ročníka – 189, z toho 86 dievčat 
 
                                                            

 



e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
     vzdelania : 
     4 a 5-ročné študijné odbory : celk. žiakov – 279, PsV-15, PVD-49,   P-190, N-24, Nekl.-1   
       3-ročné učebné odbory   :   celk.žiakov –   66, PsV-2, PVD-2, P-55, N-6, Nekl.- 1  
                                                                     
f)  Zoznam študijných odborov  a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
     zabezpečuje výchovu vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov : 
 
      zoznam študijných odborov : 
        6323 K hotelová akadémia, 6323 600 hotelová akadémia 
        6444 K čašník, servírka 
        6445 K kuchár                                                     
                                                             
     zoznam učebných odborov : 
         6444 H čašník, servírka 
         6445 H kuchár 
 
    zoznam uplatňovaných učebných plánov, Pedagogických dokumentov: 
         4.-5. ročník, študijný – Štátny vzdelávací program pre skupiny päťročných študijných 
odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby. 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2008 
začínajúc 1. ročníkom, na Štátny vzdelávací program nadväzuje školský vzdelávací program 
s platnosťou od 1. septembra 2008, 
        1.-3. ročník, študijný pre skupiny päťročných študijných odborov Ekonomika      
a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 
1.9. 2013. 
       
        4. ročník, študijný – Štátny vzdelávací program pre skupiny štvorročných študijných 
odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby. 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2008 
začínajúc 1. ročníkom, na Štátny vzdelávací program nadväzuje školský vzdelávací program 
s platnosťou od 1. septembra 2008,                                                                                                                      
        1.-3 roč., študijný pre skupiny štvorročných študijných odborov Ekonomika  organizácia,      
        obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 2013. 
 
         1.-3. roč., učebný pre skupiny trojročných učebných odborov Ekonomika a organizácia,      
         obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 2013. 
 
g) Údaje o počtoch zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických    
        zamestnancov školy : 
        Celkový počet zamestnancov SOŠ  bol  42, z toho pedagogických 33 a 
9 nepedagogických. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie.                                                           
 
    h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 
         Úsek teoretického vyučovania : 

PhDr. Jana Pitoňáková ukončila vzdelávanie na II. atestáciu 
Ing. Juraj Weszter prebiehahúce vzdelávanie na II. atestáciu 
Mgr. Vladimír Andraš ukončil vzdelávanie na II. atestáciu 
Ing. Stanislava Doláková ukončila vzdelávanie na II. atestáciu 
Mgr. Ľudmila Jakubčová absolvovala školenie na funkciu PPMK 
Mgr. Jana Benko Bachledová absolvovala školenie na funkciu PPMK 



Mgr. Darina Jatiová absolvovala školenie na funkciu Kariérny poradca 
 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 
  
         SOŠ Horný Smokovec  sa zúčastnila nasledovných súťaží  a prezentačných akcií : 

- september 2015 
1. Špica guláš  Vysoké Tatry – súťaž v príprave kotlíkového gulášu. 

Zúčastnili sa 3 súťažné  družstvá.  Získali sme  zlatú a bronzovú medailu                                
2. Slovenské firemné dni vo Vysokých Tatrách – hotel Patria Štrbské Pleso. 

Prezentácia školy pri zabezpečovaní podujatia. 
- november 2015 

1.  Gastrofestival České  Budějovice – medzinárodná súťaž  v príprave národného  
pokrmu. Na kuchárskom pódiu „Gourmet rendez-vous“ vystúpili dvaja študenti -       
kuchári v príprave tradičného národného pokrmu v modernom poňatí. Získali sme 
striebornú medailu. Súčasne sme  pripravili stánok „Slovenská reštaurácia“. V ňom  
sme  pripravovali typické slovenské národné jedlá a krajové špeciality. Akciu  
zabezpečovalo 5 študentov, 3 MOV a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie. 
Ako jediný zástupca zo Slovenska sme úspešne prezentovali nielen našu školu, ale aj 
tatranský región, slovenskú  gastronómiu a školstvo PSK. 
V rámci projektu „Vyšegrádska gastronómie - Učíme se vařit společne 4“, žiaci 
skupiny V4 sa navzájom na pódiu pred očami verejnosti  učili pripravovať svoje 
typické krajové jedlá a špeciality, na ktorých si diváci mohli aj pochutiť. 

- január 2016 
            1.  Junior Gastro Bidvest cup 2015/2016 – účasť na medzinárodnej súťaži odbornosti 
v Brne. Školu reprezentoval študent  študijného odboru kuchár. Za predvedené zručnosti, 
znalosti a tvorivosť sme získali striebornú medailu   . 
 
      -   máj 2016 
             1.  Medzinárodný deň zdravej výživy – FOOD REVOLUTION DAY 
                  20 – 21 MAY 2016 POPRAD – aktívna účasť žiakov na medzinárodnom podujatí 
                  spojené s prípravou jedál zdravej výživy podľa najnovších trendov 
             2.  Súťaž Tatranský kuchár 2016 – účasť na odbornej súťaži v rámci jarnej    
gastronomickej výstavy vo Vysokých Tatrách, výstava pripravených   exponátov, ako aj účasť 
na organizačnom zabezpečení akcie                
 
     Okrem konkrétne uvedených akcií,  sme počas celého školského roka v jednotlivých 
hoteloch vo Vysokých Tatrách prezentovali našu SOŠ pri zabezpečovaní rôznych  
spoločenských, kultúrnych, politických, firemných a iných podujatí vo Vysokých Tatrách. 
                                                                     
j) Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená : 
 
1.    SOŠ Horný Smokovec je zapojená do projektu „ EPANIL“  - Spoločné európske  
princípy pre identifikáciu, hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia v rámci celoživotného učenia -  program Leonardo da Vinci. 
     Hlavným cieľom projektu je uľahčiť prístup dospelých k ďalšiemu vzdelávaniu 
prostredníctvom identifikácie, hodnotenia a uznávania výsledkov ich neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia. 
     Škola má certifikovaného odborný poradcu - sprievodcu  a  hodnotiteľa procesu 
identifikácie a uznávania výsledkov predchádzajúceho učenia. 
 



2.     SOŠ Horný Smokovec je pilotnou školou v rámci štátnej výskumno-vývojovej úlohy        
„ Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“. Cieľom výskumu je zhodnotenie doterajšieho 
stavu poskytovaných vedomosti a informácii v oblasti výživy a zdravia mládeže. 
     V tomto smere prebehla diagnostika oblasti výživy a zdravia v súčasne platných učebných 
dokumentoch vo všetkých študijných a učebných odboroch a súčasne sa hľadalo optimálne 
riešenie na implementáciu týchto poznatkov na všetky typy SOŠ . Odborná skupina, ktorej 
sme členmi, vytvorila učebné osnovy voliteľného predmetu  „ Zdravý spôsob života“. 
Učebné osnovy sú spracované na modulovom základe, kde poznatky žiakom sú 
sprostredkované prostredníctvom príručky určenej žiakom. 
 
3.     SOŠ Horný Smokovec sa zapojila do  projektu Višegrádskeho fondu  „Višegradská 
gastronomie – učíme se vařit společně 5“  Jedná sa stretnutie odborných škôl  pripravujúcich 
žiakov na povolanie v oblasti gastronómie a jeho realizácia bola v dňoch 12.- 14.11.2015 
v Českých Budějoviciach, v rámci tradičného podujatia Gastrofest České Budějovice. V rámci 
projektu  sa predstavila gastronómia jednotlivých krajín Vyšehradskej štvorky,  účastníci si 
vymenili informácie a odprezentovali kuchárske techniky, recepty a postupy prípravy 
tradičných národných jedál a krajových špecialít. Súčasťou  bola aj beseda o národných  
zvyklostiach. Následne sa uskutočnilo spoločné predstavenie krajových špecialít širokej 
verejností. Účastníci sa zúčastnili spoločnej študijnej večere na tému česká národná kuchyňa. 
Účastníci sa zúčastnili aj exkurzie v pivovare a výkladu o výrobe českého piva Budvar. 
Projekt sa pripravuje aj pre školský rok 2016/2017 pod názvom  „Invitation to Visegrad 
kitchen  - Pozvánka do Višegradskej kuchyne“ 
 
4. SOŠ Horný Smokovec je zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, 

ktorého strategickým cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na    
stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Hlavnými cieľmi aktivít je 
obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby, prepojenie 
vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe a podpora kariérneho poradenstva na SOŠ za 
účelom orientácie žiaka na potreby praxe. Nominovaní učitelia sa zúčastnil školenia 
kariérnych poradcov. 

  
                               
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
     v škole : 
 
     V školskom roku 2015/2016 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 
inšpekciou. 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy : 
 
    Škola zabezpečuje teoretické vyučovanie v dvoch budovách, z toho jedna je v majetku 
zriaďovateľa a druhá je majetkom mesta Vysoké Tatry, škola ju má v prenájme. 
Vlastná budova je po rekonštrukcii v dobrom stave. Budova školy má opravenú strechu 
a strešné zvody, zastrešenie zadnej časti budovy, vymenené okná a nové vstupy do budovy. 
Sociálne zariadenia v celej budove sú po rekonštrukcii v dobrom stave,zodpovedajú 
hygienickým požiadavkám a sú moderne vybavené. Druhá budova sa postupne rekonštruuje 
zo strany vlastníka - Mesta Vysoké Tatry.  
Materiálno- technické podmienky školy sa neustále vylepšujú. Športový kabinet sa vybavil 
ďalším drobným novým športovým náradím. 
Počas letných prázdnin bola realizovaná celková údržba vonkajších športových náradí 
a ihrísk. 



      
    Na teoretické vyučovanie bolo k dispozícii 15 učební, z toho 4 boli odborné učebne, 2 na 
predmety Informatika, 1 na vyučovanie  Stolovania resp. Techniky obsluhy a 1 na vyučovanie 
Technológie resp. Techniky prípravy jedál. 
    Bol kompletne prerobený kabinet odborných predmetov, čiastočne kabinet výchovného 
poradcu.  
        Na vyučovanie TEV bola  k dispozícii miestnosť na gymnastiku a stolný tenis. Ostatné 
priestory na TEV sa nachádzajú v externých priestoroch školy, t.j. jedno viacúčelové ihrisko 
s futbalovými bránkami na malý futbal + basketbalové koše a trávnatá plocha, ktorá sa 
využíva na volejbal a iné športové aktivity.  Možnosť vykonávať hodiny TEV bola aj v areáli 
ZŠ Pod Lesom v Dolnom Smokovci, tiež bola poskytnutá možnosť využitia telocvične podľa 
harmonogramu ZŠ.  Materiálne bola škola vybavená v rámci finančných možností na veľmi 
dobrej úrovni.   
                                                                                   
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy , a    
      to: 
 
1. o dotáciach zo štátneho rozpočtu na žiaka : 
 
Škola obdržala na rok 2015 normatívne bežné výdavky vo výške 861 573,- €   a nenormatívne 
bežné výdavky vo výške  2 820,-  € .       
   
2. o príspevkoch na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   
    školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť : 
 
     Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 
 
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie pokazy a spôsobe ich použitia   
    v členení podľa financovaných aktivít :    
 
Škola obdržala na rok 2015 finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške  2 820,-  €.          
Bolo vytvorených päť záujmových útvarov ( krúžkov ) v rámci vzdelávacích poukazov -  
zdravotnícky, seminár ANJ, seminár NEJ, počítačový a krúžok športovej všestrannosti.         
Uvedené prostriedky boli  použité na personálne a materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov. 
 
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
    právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
    finančných aktivít: 
 
    Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 
 
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
 
    Škola neobdržala žiadne iné uvedené príspevky .                                                           
  
n)  cieľ , ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok, 
      a vyhodnotenie jeho plnenia : 
      Ciele, ktoré si škola určila o koncepčnom rozvoji školy na šk.rok 2015/2016: 

Zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov z dôvodu aplikácie cudzieho jazyka 
v rámci OVY (návštevnosť zahraničných turistov vo V. Tatrách), venovať 
sa informatike a aplikovanej informatike prepojením učiva z TV na OVY, naučiť 
žiakov aplikovať poznatky na OVY v rámci objednávok hosťa (učebňa STO, TOB). 



Využívané boli 2 učebne IKT, z ktorých jedna bola zariadená z fondov v rámci MVP 
financovaných z EÚ. 
1. Postupne preškoľovať pedagogických pracovníkov v oblasti práce a využitia IKT 
2. Vyškoliť ďalších učiteľov na získanie certifikátu pre PŠMK a PPMK 
3. Zlepšiť materiálno – technické podmienky pre vyučovanie a prevádzku školy. 

 
o)  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti , v ktorých sú nedostatky 
      a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení : 
 
     Škola dosahovala dobré výsledky v oblasti reprezentácie v športových súťažiach na úrovni 
okresu v rámci svojich možností, na výbornej úrovni školu reprezentoval zdravotnícky krúžok 
na rôznych aktivitách. 
Zapájame sa do rôznych národných a medzinárodných súťaží odbornosti v odboroch čašník, 
kuchár a  barman, kde sa často umiestňujeme na medailových pozíciách.       
     Výhodou je aj organizácia  odbornej výchovy v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách 
a Poprade, pod pedagogickým vedením majstrami odbornej výchovy v živej prevádzke,  čo sa 
odzrkadľuje v dosahovaných zručnostiach a vedomostiach  žiakov počas štúdia i po ukončení 
štúdia. 
     Nedostatkom vo vyučovaní telesnej výchovy bolo to, že škola nemá vlastnú telocvičňu 
a problém sme riešili využívaním zariadení iných organizácii, resp. využívaním športového 
areálu ZŠ Pod Lesom v Dolnom Smokovci, tiež vlastnou miestnosťou pre nenáročné cvičenia, 
posilňovňu VPS V. Tatry a externými priestormi školy (viacúčelové ihrisko a trávnatá plocha).         
 
p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
     pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium : 
 
     Zamestnanosť absolventov bola 100%, pričom ponuka voľných pracovných miest priamo 
na úradoch práce vysoko prevyšuje počet neumiestnených absolventov. 
     Z absolventov študijných odborov v školskom roku 2015/2016, 12 žiakov si podalo 
prihlášky na štúdium na vysoké školy, z absolventov učebných odborov z našej školy a iných 
škôl sa do nadstavbového štúdia nehlásil ani jeden študent-absolvent, z tohto dôvodu sme 
v školskom roku 2015/2016 dennú formu nadstavbového štúdia neotvorili (je v sieti škôl).                                              
                                                         
2)  Ďalšie informácie  : 
 a) voľno časové aktivity školy : 
 
     Vo voľno časových aktivitách pracovalo v školskom roku 2015/2016 päť záujmových 
útvarov, ktorých poskytovateľom bola naša škola prostredníctvom pedagogických 
zamestnancov. Žiaci mali prístup po ukončení školy do učebne Informatiky, ostatných učební 
i vonkajších telovýchovných priestorov školy. 
 
b) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : 
Škola veľmi pozitívne hodnotí bezplatné poskytovanie stravy žiakom zo strany niektorých 
zmluvných organizácií, ako aj preplácanie cestovného žiakom na niektorých vzdialenejších 
pracoviskách odborného výcviku. 
         
 
 
 
 
 



Neoddeliteľnou súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ  
v Hornom Smokovci za školský rok 2015/2016 sú tieto prílohy : 
 
 
Príloha č.1 - Rozpis upraveného rozpočtu za rok 2015 
Príloha č.2 - Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2015 
Príloha č.3 - Komentár k Výkazu k Správe o hospodárení za rok 2015 
Príloha č.4 - Ročná účtovná závierka za rok 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ  Horný 
Smokovec za školský rok 2015/2016 v Pedagogickej rade  SOŠ v Hornom Smokovci, 
Vysoké Tatry  : 
 
 
 
 
     Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ Horný Smokovec, bola 
prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady  školy dňa  26.09.2016. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       RNDr. Peter Slančo 
                                                                                       riaditeľ SOŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri Strednej odbornej škole v Hornom Smokovci , Vysoké Tatry, 
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ Horný Smokovec  za 
školský rok 2015/2016: 
 
 
 
 
Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ Horný Smokovec, bola 
predložená na rokovanie rady  školy dňa 06.09.2016. 
Členovia rady obsah správy berú na vedomie a s obsahom súhlasia. 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       Ing. Marián Foltinský 
                                                                                        predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko  zriaďovateľa  školy : 
 
 
 
Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno -
vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch  v SOŠ  Horný Smokovec  za šk. rok 2015 / 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ............................................................... 
                                                                                                     Ing. Karol Lacko, PhD. 
                                                                                                        vedúci odboru 
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Rozpis upraveného rozpočtu za rok 2015 
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Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentár k Výkazu k Správe o hospodárení za rok 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry 
 

 
 

Komentár k Správe o hospodárení 
za rok 2015 

 
Stredná odborná škola bola zriadená rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja  
zo dňa 1. júla 2002. Je príspevkovou organizáciou, hospodári samostatne podľa svojho 
rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. 
Obsahom správy o hospodárení za rok 2015 je rozbor použitia finančných prostriedkov, ktoré 
SOŠ obdržala od svojho zriaďovateľa a účel ich použitia podľa jednotlivých položiek. 
 
      1)  Rozpočet SOŠ a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia  ( v  € ) 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2015 z 14.01.2015 : 
      Schválený rozpočet  v  €          ( Bežné výdavky 600  )  ..................................     732 854 
        
 
      V priebehu  roka  2015 boli zo strany úradu PSK vykonané tieto rozpočtové opatrenia : 
     a)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 06.02.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ..............................................................................  104 539 
     b)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 11.02.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................   2 820 
             ( účelové prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov )     
     c)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 29.05.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................   8 000 
             ( účelové prostriedky na financovanie interiérového vybavenia )     
     d)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 17.07.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................   2 087 
             ( účelové prostriedky na financovanie maturít)     
     e)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 08.09.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................      971 
             ( účelové prostriedky na životné jubileá)     
      f)   Úprava rozpočtu na rok 2015 z 19.10.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................      2030 
             ( účelové prostriedky na odchodné)     
       g)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 23.10.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................      150 
             ( účelové prostriedky na financovaniematurít)  
       h)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 05.11.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................    -1 198 
             ( úprava záväzných ukaz. rozpočtu)  
       ch)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 13.11.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................    4 602 
             ( úprava ukaz. rozpočtu – hmotná zainteresovanosť)  
         i)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 25.11.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................    5 075 
             ( úprava ukaz. rozpočtu – hmotná zainteresovanosť)  
 
        j)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 03.12.2015 : 



       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................         71 
             ( úprava ukaz. rozpočtu – hmotná zainteresovanosť)  
        k)  Úprava rozpočtu na rok 2015 z 09.12.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................    2 392 
             ( úprava ukaz. rozpočtu – odchodné)  
        l)  Úprava normatívu na rok 2015 z 18.12.2015 : 

       Bežné výdavky  ( 600 )  : ...............................................................................           0 
             ( úprava ukaz. rozpočtu – hmotná zainteresovanosť)  
 
Na základe uvedených úprav,  je upravený rozpočet ku dňu 31.12.2015 nasledovný : 
 

upravený rozpočet                                     ...............................................    864 393,-€ 
 

Vlastné zdroje (46)  predstavujú sumu vo výške  121 465,- € , z čoho je zostatok z roku 2014 
vo výške  94 335,00 € a rozdiel tvoria príjmy za služby žiakov vo výške 21 000,- €, 830,- € 
nájom, stravné 4 800,-€, ostatné 100,-€. 
               
2) Čerpanie rozpočtu 
Stanovenie finančných prostriedkov pre školy, na základe normatívnych príspevkov 
v závislosti odpočtu žiakov sa javí ako spravodlivé, pričom škola je zainteresovaná na 
obsadení počtu žiakov, optimálnom čerpaní osobných nákladov a znižovaní čerpania nákladov 
na prevádzku školy 
Nadväzne na uvedené bolo čerpanie predelených prostriedkov z rozpočtu v roku 2015 
nasledovné: 
    
1) Kategória 610 -  výdavky na mzdy 
Priemerný  počet zamestnancov za rok 2015 bol  36,42, z toho pedagogických zamestnancov 
bolo 30,25 a  nepedagogických 6,17. 
 
Čerpanie mzdových prostriedkov v  €,  za  rok 2015  bolo  nasledovné : 
 
Mzdové prostriedky spolu :                550 376,-         100,00 % 
                                                      z toho pedagogickí zamestnanci :    464 282 t.j.  84,35 % 
z toho : 
-     tarifný plat                                       283 048            51,44 % 
-     náhrady miezd                                   76 113            13,83 % 
-     dorovn. funkč. platu                              0                   0,00 % 
                                                      z toho pedagogickí zamestnanci :   317 606, t.j.  88,43 % 
 
- príplatky 
            - za riadenie a zastup.                     6 946             1,26 % 
            - osobný                                      119 261           21,67 %  
            - kreditový                                    13 975             2,54 % 
            - ostatné                                          7 485             1,36 % 
-     nadčasy                                                 8 568             1,56 %                                                          
-     odmeny                                               34 880             6,34 % 
            z toho jubilejné odmeny                    971              2,78 % 
 
    
2) Kategória 620 -  poistné a príspevok zamestnávateľa   
 Zamestnávateľ – SOŠ v Hornom Smokovci,  uhradil poistné do zdravotných poisťovní a 



sociálnej poisťovne v predpísanej výške v  €  nasledovne : 
 
- poistné do Všeobecnej ZP                                 42 070                                     
- úpoistné do ostat.zdrav.poistovní                      12 823                              
- poistné do Sociálnej poisťovne 
      - na nemocenské poistenie                               7 892 
      - na starobné poistenie                                   79 191 
      - na úrazové poistenie                                      4 539 
      - na invalidné poistenie                                  12 049 
      - na poistenie v nezamestnanosti                      3 875 
      - rezervný fond                                               26 866 
 
Zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov za obdobie roka 
2015 vo výške  20 454,- € . 
 
3) Kategória 630 -  výdavky na tovary a služby  
 
  631 – cestovné 
             Cestovné náhrady boli  vo výške  746,- €.  Služobné cesty boli vykonané na základe 
cestovných príkazov, za účelom zabezpečenia vzdelávacieho procesu žiakov, vzdelávania  
zamestnancov – semináre a školenia zamestnancov, ako aj styk s PSK. 
 
  632 – energie a komunikačné poplatky 
Za sledované obdobie bola spotreba energií  vo výške  21 880,- €,  z toho  spotreba vody  a 
stočné  1000,- €. 
Poštové a telekomunikačné služby  boli vo výške  4 938,- €. 
SOŠ na vykurovanie používa ako palivo plyn. Stredná odborná škola  nemá problémy 
súvisiace s platbami za energie, nevykazuje žiadne nedoplatky a vždy uhrádza mesačné platby 
za energie v termíne splatnosti. 
         
  633 – materiál 
          Čerpanie v tejto položke dosiahlo výšku  31 398,- €  a v jednotlivých položkách je čer-
panie nasledovné : 
-     interiérové vybavenie                                                                      8 424,- 
- výpočtová technika  ( obstarané 10 monitorov na PC )                   5 752,-  
- všeobecný materiál  ( kancelársky materiál, tlačivá, tonery )        12 248,-  
- knihy,časopisy ( noviny, učebnice, zb. zákonov )                           1 236,-                                                                          
- potraviny ( zabezpečenie odb. výcviku žiakov )                              2 345,-               
 -   ostatné                                                                                               1 393,- 
              
634 – dopravné 
Náklady na túto položku predstavovali sumu  2 690,- €. Položka zahrňa náklady na benzín, 
servis, poistenie. 
SOŠ vlastní v súčasnosti jedno motorové vozidlo Škodu Fabia, zakúpenú v máji 2005 na lea-
sing z vlastných zdrojov. Osobný automobil bol využívaný na zabezpečenie chodu školy, od-
borného výcviku žiakov a služobné cesty zamestnancov.  
 
 
635 –  údržba 
        Položka je čerpaná vo výške  8 299,- € a bola z nej hradená údržba budov školy. 
 



636 –  nájomné 
        Položka je čerpaná vo výške 2 200,- € a predstavuje úhradu nájmu za budovu školy na 
rok 2015. 
 
637– služby                
Položka je čerpaná na  53 007,- € , z toho :  
- všeobecné služby ( pranie obrusov,komunálny odpad, revízie )                           13 088,- 
- špeciálne služby   ( ochrana objektov školy ,        )                                                 2 459,-  
- poplatky, odvody                                                                                                          30,- 
- stravovanie – gastrolístky pre zamestnancov                                                         31 472,- 
- poistné – majetok školy                                                                                               638,- 
- prídel do sociálneho fondu do SF                                                                             5 065,- 
- preddavky ( pokladňa)                                                                                                     0,-    
 

  
4) Kategória 640 -  výdavky na tovary a služby  
 
-  nemocenské dávky platené zamestnávateľom    vo výške    185,- €. 
 
Kapitálové výdavky 

  
Kapitálové výdavky v roku 2015  neboli. 

 
5) Celkové zhodnotenie príjmov a výdavkov – výsledok hospodárenia 
  
 SOŠ  vykázala  hospodársky výsledok  po zdanení vo výške  6 423,76  €,  pričom výnosy 
boli  887 527,54  €  a  náklady  881 103,78 €.  
 
Záväzky si SOŠ plní v termíne splatnosti a neeviduje v súčasnosti žiadne po termíne 
splatnosti. SOŠ nemala ku dňu 31.12.2015 žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. 
Rozpočtované normatívne prostriedky boli vyčerpané do konca roku 2014.    
 
 
 
V Hornom Smokovci, 29.01.2016 
 
 
Vypracoval :  Ing.Zemanovský          
                      vedúci úseku TEČ                                                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                     RNDr.Peter Slančo 
                                                                                         riaditeľ SOŠ 
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