
Komentár k Správe o hospodárení za rok 2020 
 (v zmysle §7 ods. 1,2 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

 

 

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. Základné informácie o činnosti organizačných zložiek školy a jej súčastí 

 

a) organizačné zložky 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.  

 Základná škola pre žiakov s autizmom má triedy pre žiakov bez mentálneho 

postihnutia a triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. U žiakov bez mentálneho 

postihnutia  sa postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami  pre primárne vzdelávanie a nižšie 

stredné vzdelávanie. Žiaci absolvovaním 1. stupňa základnej školy získajú primárne 

vzdelanie. Žiaci absolvovaním 2. stupňa  základnej školy získajú nižšie stredné 

vzdelanie. Hlavné  ciele primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania 

žiakov s AU alebo PVP (bez MP) sú porovnateľné ako u žiakov základných  škôl  
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bez zdravotného znevýhodnenia na primárnom stupni vzdelávania a nižšom strednom 

stupni vzdelávania.  Ak  má žiak s autizmom diagnostikované aj mentálne postihnutie 

(ďalej len  „žiak s AU alebo PVP s MP“) pri jeho výchove a vzdelávaní sa postupuje 

podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.  Primárne 

vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Hlavnými cieľmi 

primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) 

na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a maximálne možné integrovanie  

do spoločnosti. 

Základná škola pre žiakov s autizmom bola zriadená k 01.09.2020. 
                 

    b) 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, 

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 zamestnancov organizácii 

 

Na rok 2020 bol zriaďovateľom stanovený prepočítaný limit zamestnancov 51,37 

zamestnanca,  z toho bolo 8 asistentov učiteľa.   

 

4. Informácie o financovaní organizácie 

 

      a) Prehľad o zdrojoch financovania organizácie 
 

 Finančné prostriedky pridelené organizácii zo ŠR v roku 2020 boli v celkovej sume 

1.138.339,- €, z toho: normatívne bežné výdavky v sume 1.029.230,- € (v nich sú 

zahrnuté finančné prostriedky na: protipandemické a protiepidemiologické opatrenia 

v sume 1.919,- € a na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov v súvislosti 

s dištančným vzdelávaním v sume 200,- €) a nenormatívne bežné výdavky v celkovej 

sume 109.109,- €.  

 Z iných zdrojov mala organizácia v roku 2020 disponibilné zdroje v celkovej sume 

19.276,- €, z toho: za dary a granty v sume 7.806,- €, za príspevky od žiakov, rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte a stravovaním v školskej 

jedálni v sume 9.831,- € a na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

v materskej škole a školskom klube v sume 1.639,- €.    

 



 b) Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financovania 
 

 normatívne bežné výdavky boli čerpané nasledovne na: 

mzdy a poistné 930.903,- €; transfery jednotlivcovi - na nemocenské dávky 6.042,- €; 

prevádzku 92.283,- €, z toho napr. na: energie 19.137,- €; vodné a stočné 2.330,-

€; komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby 2.141,- €; interiérové 

vybavenie 1.797,- €; výpočtovú techniku 9.483,- €; prevádzkové stroje a zariadenia 

2.283,- €; všeobecný materiál a materiál na údržbu vo vlastnej réžii 9.759,- €;  

knihy, učebné a kompenzačné pomôcky 8.434,- €;  pracovné odevy, obuv, posteľnú 

výbavu 869,- €, údržbu vykonávanú dodávateľskými subjektmi 8.733,- €, z toho 

najväčšie výdavky boli za údržbu: softvéru 4.900,- €, budov 3.802 €; služby 26.320,- 

€, z toho najväčšie výdavky boli za: prídel do sociálneho fondu 8.445,- €; stravovanie 

8.353,- €; všeobecné služby 3.643,-€ a odmeny pracovníkom mimopracovného 

pomeru 2.540,- €. 

 nenormatívne výdavky na: transfery jednotlivcovi - na dopravu žiakov 5.019,- €, 

nákup učebníc 4.108,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy 

napr.: (na nákup notebookov, edukačných hier)  1.563,- €, mzdy a poistné na: 

asistentov učiteľa 97.536,- € a vzdelávacie poukazy 883,- €. 

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

použité na úhradu učebných a kompenzačných pomôcok (napr.: notebooku, edukačných 

hier, výtvarných pomôcok) v sume  2.079,- €.  

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

použité na: úhradu výdavkov na výchovno-vzdelávací proces (napr.: na nákup 

interaktívnej tabule, notebooku, edukačných hier, canisterapiu) v sume 4.152,- €; 

skvalitnenie  činnosti organizácie (na opravu oplotenia areálu školského ihriska 

a prístupového chodníka k ihrisku) v sume 1645,- €; úhradu potravín v školskej jedálni 

a vrátky z preplatkov stravy v sume 7.633,- €.  

 

c) Presun  finančných prostriedkov do roku 2021 
 

 Z mimorozpočtových zdrojov, ktoré neboli použité v roku 2020 bolo do roku 2021 

presunutých 3.767,- €, z toho: za príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá 

má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť - na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

so stravovaním v školskej jedálni vo výške 1.758,- € a z darov a grantov vo výške 

2.009,- €. 

 

 

V Bytči, 

 

 

                                                                                            Mgr. Anna Ďurajková 

                                                                                                  riaditeľka školy 


