
Základná škola, Ul. Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy

S m e r n i c a 
o    f i n a n č n o m    r i a d e n í

 
číslo 07/2010

03.05.2010



V súlade  so  zákonom  523/2004  Z.  z.   o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy 
vydávam túto

Smernicu o finančnom riadení
ako vnútorný pokyn stanovujúci postupy plánovania, rozpočtovania, účtovania, 

výkazníctva a finančnej kontroly verejných prostriedkov v podmienkach 
Základnej školy, Ul. Komenského 6 v Spišských Vlachoch.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Táto  smernica  upravuje jednotný postup,  základné pravidlá,  ciele  a spôsob finančného 
riadenia  zabezpečujúceho  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov 
a dodržiavanie  hospodárnosti,  efektívnosti  a účinnosti  pri  hospodárení  s verejnými 
prostriedkami.  Ďalej  upravuje  základné  pojmy,  zodpovednosť  vedúcich  zamestnancov 
a zamestnancov ZŠ.

2. Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy bola zriadená ako rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou od 1. 4. 2002. S účinnosťou od 1. 7. 2002 v zmysle § 
4 ods. 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve 
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  prešla  zriaďovateľská  funkcia  na  mesto  Spišské 
Vlachy. 

Vedúcimi zamestnancami pre účely tejto smernice  sú vedúci zamestnanci podľa zákona  č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon o výkone práce vo verejnom záujme),  ktorí sú v pracovnom pomere k  ZŠ. 
Zamestnancami pre účely tejto smernice sa rozumejú zamestnanci  vo verejnej službe, 
ktorí sú v pracovnom pomere k ZŠ. 

Článok 2
Základné pojmy

1. Finančným riadením  sa  rozumie  súhrn  postupov pri  zodpovednom a prehľadnom 
plánovaní,  rozpočtovaní,  účtovaní,  výkazníctve  a finančnej  kontrole  verejných 
prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie.

2. Účtovnou jednotkou je základná škola, školské zariadenia sú súčasťou školy.

3. Verejnými  prostriedkami sú  prostriedky  štátneho  rozpočtu,  štátnych  fondov, 
prostriedky  Európskych  spoločenstiev  a iné  prostriedky  zo  zahraničia  na  financovanie 
projektov  na  základe  medzinárodných  zmlúv,  ktorými  je  Slovenská  republika  viazaná, 
prostriedky mesta Spišské Vlachy poskytnuté pre školu a školské zariadenia a verejnými 
prostriedkami sa stávajú aj finančné prostriedky právnických a fyzických osôb darované 
škole, zaslané škole ako spoluúčasť pri financovaní činnosti školy alebo ako príspevky na 
čiastočnú  úhradu  prevádzkových  nákladov  školy  ako  aj  všetky  ďalšie  finančné  príjmy 
školy. 

4. Finančnou  operáciou  sa  rozumie  príjem  alebo  použitie  verejných  prostriedkov 
v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Právny 
úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré 
právne predpisy s týmto prejavom spájajú, napr. oznámenie o vyhlásení metódy verejného 
obstarávania,  objednávka,  zmluva  alebo  dohoda  uzatvorená  Základnou  školou,  Ul. 
Komenského 6 v Spišských Vlachoch. Iným úkonom majetkovej povahy je úkon, ktorý má 



dopad na evidenciu o majetku organizácie napr. vyraďovanie a likvidácia majetku, náhrada 
škody a pod. 

5. Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo 
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

6. Efektívnosťou  sa  rozumie  maximalizovanie  výsledkov  činnosti  vo  vzťahu 
k disponobil-ným verejným prostriedkom.

7. Účinnosťou  sa rozumie vzťah medzi  plánovaným výsledkom činnosti a skutočným 
výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

8. Finančnou kontrolou  sa rozumie  súhrn činností,  ktorými  sa v súlade  so zákonom 
o finančnej kontrole a osobitnými predpismi overuje:

a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami,
c) dodržiavanie  hospodárnosti,  efektívnosti  a účinnosti  pri  hospodárení  s verejnými 

prostriedkami,
d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonáva-

ných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku.

2. Originálne kompetencie zriaďovateľa v oblasti finančného riadenia sa týkajú príjmov 
a výdavkov  zriadených  školských  zariadení  pri  poskytovaní  záujmového  vzdelávania 
a stravovacích  služieb  –  školského klubu detí,  Školského strediska  záujmovej  činnosti, 
Centra  voľného času  a Školskej  jedálne,  prípadne výdavkov na  údržbu a rekonštrukciu 
nehnuteľného majetku školy.

3. Prenesené kompetencie  zriaďovateľa sa týkajú príjmov a bežných výdavkov školy 
pri poskytovaní povinného vzdelávania.

4. Hmotná zodpovednosť 
5. Dlhodobý  hmotný  majetok  –  samostatné  hnuteľné  veci  a súbory  vecí,  ktorých 
ocenenie je  najmenej 1700,- € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

6. Hmotný majetok – je majetok,  ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 20,- € a nižšia 
ako 1700,- € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

7. Spotrebný materiál – je materiálny predmet, ktorého obstarávacia cena je najmenej 
0,03 € a nižšia ako 20,- €.

8. Nehmotný majetok – je majetok nehmotnej povahy (napr. softvér).

Článok 3
Finančné riadenie

1. Školu v právnych veciach zastupuje riaditeľ  školy,  ako štatutárny orgán. Zodpovedá za 
vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,

2. Riaditeľa školy počas jeho neprítomnosti zastupuje poverená zástupkyňa riaditeľa, ktorá 
bude zastupovaním poverená písomnou formou. V tomto poverení riaditeľ školy definuje 
aj rozsah zastupovania.

3. Riaditeľ školy touto smernicou, vzhľadom na pracovné zaradenie zamestnancov, poveruje 
ich v týchto obvyklých činnostiach zastupovaním takto:



- mzdovú  účtovníčku –  komunikáciou  so  sociálnou  poisťovňou   a  zdravotnými 
poisťovňami  minimálne  raz  mesačne  pri  elektronickom  zasielaní  mesačných 
výkazov a zasielaní registračných listov na sociálnu poisťovňu pri vzniku, zániku 
a zmenách v pracovno-právnych vzťahoch

- účtovníčku školy – pri vyhotovovaní odberateľských faktúr
- zástupkyňu riaditeľa – kontrolou pokladničnej hotovosti 4 x ročne

4. Ak zamestnanci  podľa ods.  3  prekročia  svoje oprávnenie,  vznikajú  práva  a  povinnosti 
právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len 
vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.

5. Prekročenie oprávnení zamestnanca podľa ods. 4 posudzuje riaditeľ školy ako porušenie 
pracovnej disciplíny s následným riešením v súlade s pracovným poriadkom.

6. Pri  finančnom  riadení  škola  postupuje  podľa  zákona  523/2004  Z.  z.   o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. 

7. Rozpočet sa zostavuje každoročne na 3 rozpočtové roky.

8. Ročný  rozpočet  školy  na  originálne  kompetencie  (rozpočet  pre  školské  zariadenia) 
stanovuje zriaďovateľ, ktorým je Mesto Spišské Vlachy. 

9.  Pri  sledovaní  plnenia  rozpočtu  pri  pohyboch  na  účtoch finančných aktív  sa  uplatňuje 
rozpočtová klasifikácia. 

10. Pri  základnej  škole  sú  zriadené  tieto  organizačné  zložky  a uplatňuje  sa  nasledovná 
funkčná klasifikácia: 

a) Základná škola 09121, 
b) Školský klub detí 09501,
c) Školské stredisko záujmovej činnosti 09500,
d) Centrum voľného času 09502,
e) Školská jedáleň 09601.

11. Na  určovanie  a triedenie  príjmov  a výdavkov  uplatňuje  škola  nasledujúcu  druhovú 
a ekonomickú klasifikáciu:

a) príjmy
- príjmy z nebytových priestorov
- z dobropisov
- vrátky z energií
- z poistného plnenia
- administratívne poplatky
- poplatky rodičov za ŠKD, ŠSZČ, CVČ
- stravné
- predaj služieb
- granty a transfery
- účelovo určené peňažné dary

b) výdavky
- zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

-  na  originálne  kompetencie  sa  členia  na  bežné  a kapitálové  podľa  platnej 
ekonomickej klasifikácie

12. Bežné granty a transfery sa vedú osobitne na samostatnom mimorozpočtovom účte.

13. Účelovo určené peňažné prostriedky sa používajú v súlade s ich určením.



14. O rozpočtových  opatreniach  v  priebehu  rozpočtového  roka  vedie  účtovná  jednotka 
operatívnu evidenciu.

15. O presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami žiada účtovná jednotka 
zriaďovateľa.

16. So súhlasom zriaďovateľa môže účtovná jednotka prekročiť stanovený limit výdavkov.

17. Na  poskytnuté  služby  môže  účtovná  jednotka  poskytnúť  preddavok,  ak  bol  vopred 
v zmluve  o dodávke  výkonov  a tovarov  písomne  dohodnutý.  Poskytnuté  preddavky 
účtovná jednotka časovo rozlišuje.

18. Účtovná  jednotka  tvorí  sociálny  fond,  ktorého  tvorba  a  použitie  sa riadi  zákonom  č. 
152/1994  Z.  z.  o sociálnom  fonde  v zmysle  neskorších  predpisov  a je  v súlade 
s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Zásadami na tvorbu a použitie sociálneho fondu, 
ktoré po vzájomnej dohode uzatvára škola s odborovou organizáciou.

19. Účtovná jednotka nenakupuje zásoby na sklad (s výnimkou potravín v školskej jedálni), 
účtuje zásoby variantom B – priamo do spotreby.

20. Zásoby  potravín  v ŠJ  sa  účtujú  variantom  A, vedúca  ŠJ  vedie  požadovanú  skladovú 
evidenciu.

21. Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhradu stravy od iných stravníkov 
v zariadeniach  školského  stravovania  vedie  účtovná  jednotka  na  bežnom  osobitnom 
stravovacom účte.

22. Opravné položky účtovná jednotka vytvára pri prechodnom znížení hodnoty majetku. Ak 
zanikne riziko na ktoré boli vytvorené sa tieto opravné položky zrušia.

23. Na konci kalendárneho roka tvorí účtovná jednotka zákonnom stanovené rezervy: 
- na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia,
- na nevyfakturované dodávky a služby,

     a tieto rozpúšťa v nasledujúcom roku.

24. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov eviduje účtovná jednotka v účtovnej evidencii na 
príslušných účtoch.

25. Na vedenie účtovníctva vydá riaditeľ školy ako prílohu tejto smernice metodický pokyn 
s informáciou  o používanom  účtovníckom  programe,  o účtovnom  rozvrhu,  o účtovných 
dokladoch a zásadách ich obehu.

26. Finančná kontrola sa vykonáva podľa metodického pokynu na jej vykonanie, ktorý vydá 
riaditeľ školy ako prílohu tejto smernice.

27. So zamestnancom,  ktorý  prichádza  do  styku  s peňažnou  hotovosťou,  tovarom a inými 
hodnotami,  zamestnávateľ  uzavrie  pri  nástupe  do  pracovného  pomeru  a po  inventúre 
dohodu o hmotnej zodpovednosti. 

28. V účtovnej jednotke sa vykonáva raz ročne dokladová a fyzická  inventarizácia.  Na jej 
vykonanie vydá riaditeľ školy ako prílohu tejto smernice metodický pokyn. 

29. Na výkon pokladničných operácií je zriadená pokladňa. Pokladničné operácie vykonáva 
pokladníčka  školy,  ktorá  je  na  túto  prácu  poverená  riaditeľom školy  a  má  uzatvorenú 
dohodu o hmotnej zodpovednosti.

30. Na  vedenie pokladne a pokladničnej agendy vydá riaditeľ školy metodický pokyn ako 
prílohu tejto smernice.



31. Ako prílohu tejto smernice  vydá  riaditeľ  školy metodický pokyn k pracovným cestám 
a k postupu na vyplácanie náhrad pri pracovných cestách.

32. Ako  prílohu  tejto  smernice  vydá  riaditeľ  školy  metodický  pokyn  k verejnému 
obstarávaniu. 

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Vydaním príslušných metodických pokynov budú zrušené:
a) smernica o obehu účtovných dokladov
b) smernica o finančnej kontrole
c) smernica o cestovných náhradách
d) smernica o verejnom obstarávaní 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť  03.05.2010

Ing. Pavol Gubka
     r i a d i t e ľ
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