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Vec: Správa o     hospodárení za rok 2016 – komentár  

         Reedukačné centrum Mlynky – Biele Vody je štátna rozpočtová organizácia. Riadená 
Okresným úradom v Košiciach, odborom školstva, ktorý jej prideľuje finančné prostriedky na 
činnosť. RC zabezpečuje základné vzdelanie a výchovu klientov od 10 do 15 rokov veku. 
Poskytuje im komplexnú starostlivosť počas pobytu v zariadení.

K 31.12.2016 sme mali neuhradené faktúry za potraviny vo výške 107,36 eur.
Ku každej finančnej operácií sa vyhotovuje predbežná finančná kontrola.

V roku 2016 sme mali rozpísané príjmy vo výške 1 597 eur, uhradené príjmy boli vo výške 
24 552,53 eur. 
Príjem sa skladá z poplatkov od zamestnancov za stravu, výživného od rodičov klientov, 
z vrátky za elektrickú energiu z minulého roka, z nákladov 55 % na stravu od zamestnávateľa 
a z vrátky poistného zo zdravotných poisťovní. 

Reedukačné centrum má dve funkčné klasifikácie: 09212 nižšie sekundárne vzdelávanie 
všeobecné so špeciálnou starostlivosťou a 09603 vedľajšie služby poskytované v rámci 
vzdelávania nedefinované podľa úrovne.

Z ekonomickej klasifikácie 610,620 sa zabezpečujú mzdy a poistné fondy pre pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov. Z ekonomickej klasifikácie 630 sa uhrádzajú faktúry za plyn 
na vykurovanie a ohrev teplej vody, preddavky na el. energiu, potraviny pre školskú kuchyňu, 
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, oblečenie a športové potreby pre 
klientov, materiál do údržbárskej dielne, nákup pohonných hmôt, zákonné a havarijné 
poistenie, lieky pre klientov, opravy služobných motorových vozidiel. 
Zabezpečuje sa nákup učebných a kompenzačných prostriedkov pre školu a výchovu. 
V roku 2016 bol do školskej kuchyne zakúpený kuchynský robot, chladnička, teplovzdušná 
rúra s podstavcom a mlynček na mak. Pre údržbára bol zakúpený kompresor a aku 
skrutkovač. Pre potreby výchovy RC boli zakúpené komody a konvektory. Do školy boli 
zakúpené stoličky, notebook a scanner. Pre potreby zdravotnej sestry bol zakúpený notebook 
a chladnička. Pre potreby RC boli zakúpené nové telefónne aparáty a počítač s príslušenstvom 
na štátnu pokladňu.
V roku 2016 bola zabezpečená oprava veľkokuchynského zariadenia, kopírky, práčky a 
sušičky.

Rozpočet  v roku 2016 bol vyčerpaný 99,99 %.



V roku 2016 sme dostali nenormatívne prostriedky na asistenta učiteľa zdravotného, ktoré 
boli použité na mzdy asistenta. Vzdelávacie poukazy boli použité na odmeny za vedenie 
krúžkov a prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov boli použité na odmeny za prípravu 
žiakov na súťaže. Prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia boli použité na učebné pomôcky a príspevok na učebnice bol použitý na nákup 
učebníc anglického jazyka. Prostriedky určené na riešenie havarijnej situácie boli použité na 
opravu strechy objektu jedáleň a kuchyňa. 

K 31.12.2016 sme mali mimorozpočtové prostriedky vo výške 11 084 eur, ktoré boli použité 
na nákup potravín pre školskú kuchyňu. Tvoria sa z úhrad výživného od rodičov klientov a od 
Detských domovov za klientov, ktorí sú v RC na dohodu.

                                                                                                    

                                                                                                 Ján Malindžák, Mgr.
                                                                                                        riaditeľ RC  



Príloha č. 1
Kód zriaďovateľa: ..................................
Názov a adresa zriaďovateľa: Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 
Košice
Kraj: Košický

Prehľad 
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok 

(2016)

Spracoval: Hudáčková                                                       Telefonický kontakt: 053/4493 204 

V Bielych Vodách      dňa 22.03.2017                               Zodpovedný vedúci: Mgr. Ján Malindžák

     Pečiatka

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja 
Číslo 

oznámenia Dátum úpravy Finančná 
čiastka v € Účel

Bežné výdavky spolu: 863 170 
Normatívne: 837 963 
 2016/006338-001  13.01.2016  611 407  Schválený rozpočet 610, 620
 2016/007241-003  21.01.2016 166 374   Schválený rozpočet 630, 640
 2016/007241-005  12.02.2016 626  Úprava rozpočtu 630
 2016/007241-006  02.06.2016 1 500  Úprava rozpočtu 630
 2016/006338-008  13.10.2016                   7 674   Úprava rozpočtu 610, 620
 2016/006338-014  29.11.2016 29 905  Úprava rozpočtu 610, 620
 2016/006338-017  07.12.2016 12 928  Úprava rozpočtu 610, 620
 2016/007241-035  09.12.2016 3 500  Úprava rozpočtu 630
 2016/006338-018  16.12.2016 4 049  Úprava rozpočtu 610, 620
 2016/050424-020  22.12.2016 - 494  Úprava rozpočtu 630, 640
 2016/006338-022  28.12.2016 494  Úprava rozpočtu 620
Nenormatívne: 25 207 
 2016/007858-003  28.01.2016 1 817  Úprava rozpočtu 630 - SZP
 2016/006338-002  22.02.2016 5 680  Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
 2016/006338-002  22.02.2016 632  Úprava rozpočtu 610, 620 - VP
 2016/013916-003  01.03.2016 44  Úprava rozpočtu 630 – príspevok na učebnice
 2016/006338-005  08.06.2016 2 840  Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
 2016/008187-20  19.07.2016 13 000  Úprava rozpočtu 630 - havárie
 2016/006338-009  13.10.2016 172  Úprava rozpočtu 610, 620 – asistent učiteľa
 2016/006338-010  10.11.2016 422  Úprava rozpočtu 610, 620 - VP
 2016/006338-011  11.11.2016 600  Úprava rozpočtu 610, 620 - MVŽ
Kapitálové výdavky spolu: 0 
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