
Názov školy: Stredná zdravotnícka škola Príloha č. 3A

Prehľad o hlavnej činnosti školy, školského zariadenia 
Obdobie (uviesť predchádzajúci kalendárny rok): 2017

Predmet hlavnej činnosti:*vzdelávanie

Analýza výnosov z hlavnej činnosti za rok v 

členení:**

Finančné 

vyjadrenie v EUR

napr. - tržby z ubytovania

        - tržby z predaja výrobkov

        - príjmy z prenájmu priestorov škokly 3 782,00

        - príjmy zo zákonného poistenia 3 828,61

        - príjmy z dobropisov 58,38

SPOLU VÝNOSY: 7 668,99

Analýza nákladov na hlavnú činnosť za rok v 

členení:**

Finančné 

vyjadrenie v EUR

napr. - úhrada miezd 1 167 173,47

        - úhrada odvodov SP, ZP 400 280,68

        - úhrada energií, z toho:

                              elektrická energia 6 533,88

                              tepelná energia- para 22 972,98

                              plyn 53,97

                              vodné, stočné 7 544,63

                              komunik.infraštruktúra, poštovné 5 898,18

kancel. potreby, materiálu na údržbu a čistenie 20 742,30

interiérove vybavenie, prevádzkové stroje a zariadenia 3 470,88

nákup učebných pomôcok 36 241,44

pracovné odevy 453,55

prepravné 1 368,00

poplatky, poistné 16 115,16

všeobené služby 32 693,70

cestovné 3 334,01

zákonné soc.náklady 36 657,33

údržba a opravy 40 747,34

odmeny za dohody 3 560,31

ostatné poplatky 2 087,62

SPOLU NÁKLADY: 1 807 929,43

Finančné 

vyjadrenie v EUR

-1 800 260,44

Splatná daň z príjmov

Dodatočne platená daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení ( + / - ) -1 800 260,44

Použitie zisku z hlavnej činnosti (podrobný rozpis):

Finančné 

vyjadrenie v EUR

SPOLU: 0,00

pozn.:* Uviesť konkrétne činnosti, ktoré škola alebo školské zariadenie vykonáva v rámci hlavnej činnosti.

         ** Analýzu príjmov, nákladov a zisku z podnikateľskej činnosti, kde sú najvyššie sumy, uvádzajte 

            v podrobnom rozpise, (napr. materiál - nákup kanc. potrieb, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, 

            stavebný materiál a pod.).

V prípade potreby vložte do tabuľky ďalšie riadky.

Dňa:  15.9.2018

Spracoval: Vajčovcová Anna

Telefonický kontakt: 041/7244158, 0949455736

Výsledok hospodárenia pred zdanením ( + / - )

Mgr. Daniela Peclerová

štatutárny zástupca




