
Komentár k Správe o hospodárení za rok 2018 
 (podľa §7 ods. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

 

 

 

1. Identifikačné údaje o  organizácii  

 

Názov organizácie:    Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 
 

Sídlo organizácie:      Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 

IČO organizácie:       50593030  

Telefónne čísla:         041/ 553 32 15, 552 11 64, 553 33 17, 0911 553321,               

                                   0911180164, 0911 55 33 26 

Fax:                            041/ 553 32 15 

E-mail:                       durajkova@szsibytca.sk 

                                   szsibytca@szsibytca.sk,  

                                   cspp@szsibytca.sk  

Web sídlo:                 www.szsibytca.sk 

Zriaďovateľ:             Okresný úrad Žilina 

Štatutár organizácie: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka SŠI, Mičurova 364/1, Bytča 

 

2. Informácie o činnosti organizačných zložiek školy 

 Špeciálna základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí  so zdravotným 

znevýhodnením. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje s využitím špeciálnych 

učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne 

upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  žiaka 

poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva. Výchova a vzdelávanie žiakov sa 

prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Škola sa môže vnútorne 

diferencovať podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia žiakov. 

 Špeciálna materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením podporuje 

osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie 

vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí. 

 Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných 

činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím 

v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje 

prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole 

 

3.   Súčasti školy 

 Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku  

v špeciálnej základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu 

školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie 

a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase  školských prázdnin. 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-

pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, 
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preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor 

špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí 

s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu 

integráciu. 

 Školská jedáleň pripravuje, vydáva, umožňuje konzumáciu jedál a nápoje  

pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. 

 Školský internát zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. 

 

3. Údaje o počte a skladbe zamestnancov organizácie 

V roku 2018 bol organizácii pracovalo spolu 48,2 zamestnanca,  z toho bolo 6 vedúcich 

zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov pracovalo v organizácii 31,5 pedagogických 

zamestnancov, z toho 7 asistentov učiteľa, 3,8 odborní zamestnanci, 1 zdravotnícky zamestnanec 

a 11,9  nepedagogických zamestnancov.    

 
4. Informácie o financovaní organizácie 

Z rozpočtu bežných výdavkov sa čerpalo: 

z normatívnych výdavkov na: 

mzdy a poistné 661.039,- €, transfery jednotlivcovi - na nemocenské dávky 3.144,- €,  

na prevádzku 92.950,- € z toho napríklad na cestovné náhrady 859,- €, energie 15.779,- €, 

vodu a stočné 2.392,- €, komunikácie 2.415,- €, interiérové vybavenie 15.243,- €, výpočtovú 

a telekomunikačnú techniku 4.049,- €, prevádzkové stroje a zariadenia 695,- €, všeobecný 

materiál a materiál na údržbu vo vlastnej réžii 10.259,- €, na knihy, učebné a kompenzačné 

pomôcky 12.734,- €, na pracovné odevy, obuv, posteľnú výbavu 2.449,- €, na údržbu vykonávanú 

dodávateľskými subjektmi 6.699,- €, služby 18.758,- €. 

z nenormatívnych výdavkov na: 

mzdy a poistné na asistentov učiteľa 70.560,- €, transfery jednotlivcovi - na dopravu žiakov 

5.781,- €, na rozvojové projekty 2.598,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské 

školy 1.267,-€.  

Z rozpočtu kapitálových výdavkov sa čerpalo na nadstavbu, stavebné úpravy, rekonštrukciu  

a modernizáciu 417.274,- €, nákup prevádzkových strojov 9.868,- €, na rozvojové projekty 

9.800,- €. 

Finančné prostriedky čerpané v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. boli použité  

na úhradu učebných a kompenzačných pomôcok vo výške  1.771,- € a materiálu vo výške 63,- €.  

Finančné prostriedky čerpané v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. boli použité na 

úhradu potravín v školskej jedálni vo výške 16.281,- €, výdavkov na výchovno-vzdelávací 

proces vo výške 9.638,- €, prepravu žiakov vo výške 490,- € a úhradu kapitálových výdavkov 

vo výške 438,- €.  

 

 

V Bytči 03.04.2019 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Anna Ďurajková 

                                                                                                  riaditeľka školy 


