
Rozbor hospodárenia za rok 2010 
(Poznámky k 31.12.2010) 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 
 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Základná škola 
Sídlo účtovnej jednotky Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 35 
Dátum založenia/zriadenia  1.1.1997, od 1.1.2002 je súčasťou aj  ŠKD a ŠJ 
Spôsob založenia/zriadenia rozpočtová organizácia zriadená obcou 
Názov zriaďovateľa Mestská časť Bratislava-Rača 
Sídlo zriaďovateľa Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
IČO 31768849 
DIČ 2020958346 
Hlavná činnosť účtovnej jednotky poskytovanie základného vzdelania 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  riadna 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Ľuboslava Vasilová – riaditeľka školy 
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ Mgr. Eva Šišková – zástupkyňa pre 2.stupeň 

Mgr. Alžbeta Sásiková – zástupkyňa pre 1.stupeň 
Priemerný počet zamestnancov a počet riadiacich 
počas účtovného obdobia (k 31.12.2010) 

zamestnanci          počet                          riadiaci 
ZŠ                              47                                3 
ŠKD                            9                                 1 
ZŠS                             6                                 1 
SPOLU:                    62                                5 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  v prílohe  
 
3. Informácie o počte žiakov, tried, oddelení a záujmových krúžkov účtovnej jednotky  
 

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 232 / 11  
Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 266  / 12  
Počet žiakov školy / počet tried spolu 498 / 23  
Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 190  / 8  
Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 494 / 30  

 
4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   

 
Žiaci 1.stupňa 200  
Žiaci 2.stupňa 140  
Žiaci spolu: 340  
Zamestnanci ZŠ 35  
Zamestnanci ŠKD 3 
Zamestnanci ZŠS 6  
Zamestnanci spolu: 44  
Dôchodcovia 1 

 
V zariadení školského stravovania sa počas roka 2010 okrem žiakov a zamestnancov ZŠ stravovali aj cudzí stravníci: 

Názov organizácie Počet stravníkov 
Zdravotné stredisko, Tbiliská 6 Bratislava 8 
HELIOS, Horská 6 Bratislava do 30.6.2010                      5  
iní 1 
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5. Projekty, dotácie a sponzorské dary 
 
Názov organizácie /  
projekt, dotácia, sponzorský dar 

Výška 
finančných 

prostriedkov 
v € 

Účel použitia finančných prostriedkov  
resp. 

Názov projektu 

Krajský školský úrad v Bratislave – 
Dotácia  

230,00 Zabezpečenie Krajského kola súťaže Šaliansky Maťko 

Nadácia SOCIA Bratislava – projekt  762,00 Projekt „Radostné učenie“ 
AMI Communications Slovakia s.r.o., 
Bratislava 

2016,90 Ocenenie za víťazstvo vo finále atletickej súťaže 
KINDERIÁDA 

 
 
Názov organizácie /  
sponzorský dar 

 
v hodnote € 

 
Názov projektu 

Ústav informácií a prognóz školstva – 
výpočtová technika k projektu  

11.987,00 „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 
školách“ 

Štátny pedagogický ústav – 2 ks 
dataprojektor EPSON EB-85 

neuvedená „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti 
informatiky a informatickej výchovy“ 

   
 
6. Spolupráca so Združením rodičov 
Spolupráca s OZ ZR pri ZŠ bola dobrá, najmä v oblasti informatizácie, technického zabezpečenia vyučovania 
a záujmovej činnosti žiakov. Zo svojich finančných prostriedkov zakúpili nábytok do všetkých tried I. stupňa , stoly do 
triedy informatiky pre prvý stupeň, policové zostavy do knižnice. V spolupráci so ZR sa zabezpečilo doplnenie MTZ 
v oblasti informatiky -  presieťovanie, prekáblovanie, výukové programy. Vďaka príspevku ZR sa nám podarilo 
dôstojne zabezpečiť oslavu 25. výročia založenia ZŠ.  
 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti. 
 
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   
a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok 
obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

- dopravné 
- montáž 

Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  reprodukčnou obstarávacou cenou.
b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje 

   
obstarávacou cenou

c) Nakupované zásoby sa oceňujú 
. 

obstarávacou cenou
d) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú 

.  

e) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich 
menovitou hodnotou 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
menovitou hodnotou 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období 
a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím. 

g) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú 
h) Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. 

tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje 
od roku 2008.  

menovitou hodnotou 

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období 
a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.  

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje
k) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú platiteľmi DPH, 

fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 obstarávacou cenou. 
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3. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza 
z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa 
jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € smerom nahor. Metóda odpisovania sa 
používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 
1 4 25 
2 6 16,6666 
3 12 8,3333 
4 20 5 

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1.700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým 
hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu. 

 
 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A Neobežný majetok  
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe (v €) 
 
a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

    OC k 
31.12.2009 

Prírastky          + Úbytky              - Presuny         
+ / - 

     OC k 
31.12.2010 

Pozemky 031 012 1362676,76 0,00 0,00 0,00 1362676,76 
Stavby 021 015 1232125,19 0,00 0,00 0,00 1232125,19 
Samostatné hnuteľné 
veci a súbory hnut. vecí 

022 016 70240,31 2388,39 8934,48 0,00 63694,22 

Spolu     2665042,26 2388,39 8934,48 0,00 2658496,17 
 
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

    OP k 
31.12.2009 

Prírastky              
+ 

Úbytky              
- 

Presuny         
+ / - 

     OC k 
31.12.2010 

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015 872375,77 61607,00 0,00 0,00 933982,77 

Oprávky a OP k samostatným 
hnuteľným  veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016 45138,05 7497,39 8934,48 0,00 43700,96 

Spolu     917513,82 69104,39 8934,48 0,00 977683,73 
 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Riadok súvahy    Účty Zostatková hodnota 
k 31.12.2009 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2010 

ZH pozemkov 012 /031/ - 
/092/ 

1362676,76 1362676,76 

ZH stavieb 015 /021/ -
/081+ 092/ 

359749,42 298142,42 

ZH samostatných hnuteľ. vecí a 
súborov hnuteľných vecí 

016 /022/ -
/082+ 092/ 

25102,26 19993,26 

Spolu     1747528,44 1680812,44 
 
     2. Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad až do výšky v € v poisťovni 
Poistenie majetku a  zodpovednosti  
za škodu (poistenie hnuteľných vecí  
a zdravie)  

 
60.000,- € 

 
Generali Slovensko a.s. č PZ 1403784315 

Poistenie majetku a zodpovednosti  
za škodu   (výpočt. technika z projektu 
„Modernizácia vzdelávacieho procesu  
na ZŠ“ ) 

 
16.980,- € 

 
Generali Slovensko a.s. č. PZ 1403809013 
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3. Opis a hodnota majetku 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo Suma v EUR 
Pozemky 1362676,76 
Budovy, stavby 1232125,19 
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 63694,22 

 
 
B         Obežný majetok  
Zásoby /riadky 035 až 039 súvahy/:   
 

Položka zásob Riadok 
súvahy 

Hodnota      
v € 

k 31.12. 
2009 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota     
v € 

k 31.12. 
2010 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP           

k zásobám 

Materiál (potraviny) 035 792,95 83.198,80 - 83.182,45 - 809,30 nákup potravín do ZŠS 
Spolu  792,95 83.198,80 - 83.182,45 - 809,30  

 
 
 

Čl. IV 
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 
A Vlastné imanie  
podľa jednotlivých položiek súvahy (v €) 

Názov položky Hodnota 
k 31.12.2009 

Prírastky                
+ 

Úbytky                  
- 

Presun                
+/- 

Hodnota 
k  31.12.2010 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

1371576,22 55498,47 17908,45 0,00 1409166,24 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

55498,47 0,00 55498,47 0,00 0,00 

Spolu 1427074,69 55498,47 73406,92 0,00 1409166,24 
 
 
B Záväzky 
I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy (v €) 

Položka rezervy Výška k 
31.12.2009 

Tvorba                  
+ 

Zníženie                  
- 

Zrušenie               
-     

Výška k  
31.12.2010 

Predpokladaný 
rok použitia 

rezerv 
Ostatné  krátkodobé rezervy 16493,59 19850,63 16493,59 0,00 19850,63   
Mzdy za dovolenku vrátane 
soc.zabezpečenia 

16493,59 19850,63 16493,59 0,00 19850,63  2011 

Spolu 16493,59 19850,63 16493,59 0,00 19850,63  2011 
 
 
II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v €:   

Záväzky podľa doby splatnosti Výška záväzkov k 31.12.2010 Výška záväzkov k  31.12.2009 
Dlhodobé záväzky /r.140/               z toho: 2613,11 1300,22 
  Záväzky v lehote splatnosti 2613,11 1300,22 
  Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 
Krátkodobé záväzky /r.151/                 z toho: 67270,89 64216,95 
  Záväzky v lehote splatnosti 67270,89 64216,95 
  Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00 
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 69884,00 65517,17 
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2. Záväzky zo sociálneho fondu  (v €)  

Sociálny fond Rok  2010 Rok  2009 
Stav k 1.1. 1300,22  
Tvorba sociálneho fondu 4783,77  
Čerpanie sociálneho fondu 3470,88  
Stav k 31.12. 2613,11 1300,22 

 
 

III. Časové rozlíšenie  
1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy  (v €) 
Opis položky 
čas.rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota k 
31.12.2009 

Prírastky                
+ 

Úbytky                    
- 

Hodnota  k  
31.12.2010 

Výdavky budúcich období 
spolu                  z toho:  

181 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy budúcich období 
spolu                   z toho: 

182 1745,97 18896,23 20623,73 18,47 

Spolu   1745,97 18896,23 20623,73 18,47 
 
 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 
 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek (v €) 
Druh výnosov Popis /č. účtu a názov/ Suma 

Tržby za vlastné  výkony a tovar 602 - Tržby z predaja služieb 113364,74 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti 

16493,59 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

691 - Výnosy z bežných transferov z 
rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových 
organizáciách a príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom 

146410,06 

 692 - Výnosy z kapitálových transferov z 
rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových 
organizáciách a príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom 

66716,00 

 693 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov zo štátneho rozpočtu a od iných 
subjektov verejnej správy 

670202,30 

 697 - Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných subjektov mimo 
verejnej správy 

4706,30 

Spolu   1017892,99 
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2. Náklady - popis a výška významných položiek (v €) 

Druh nákladov Popis /č. účtu a názov/ Suma 
Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 97747,36 
 502 - Spotreba energie 92125,37 
Služby 512 - Cestovné 124,55 
 518 - Ostatné služby 35832,73 
Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 470990,32 
 524 - Zákonné sociálne poistenie 157093,22 
 527 - Zákonné sociálne náklady 16841,68 
Odpisy, rezervy a opravné položky z 
prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

66716,00 

 553 - Tvorba ostatných rezerv z 
prevádzkovej činnosti  

19850,63 

Finančné náklady 568 - Ostatné finančné náklady 2488,00 
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 588 - Náklady z odvodu príjmov 42175,97 
Spolu   1001985,83 

 
 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy  

 
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v € 

Popis zostatku účtu 351 
/záväzok/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2009 

V bežnom 
účtovnom období 
uhradené odvody 
príjmov minulých 
účtovných období 

 
- 

Odvody príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov 

+ 

Uhradené  
odvody príjmov 

bežného 
účtovného 
obdobia 

 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2010 
z dôvodu 

neodvedených  
odvodov 
príjmov 

Spolu -20,07 0 44.982,61 44.962,54 0,- 
 
 

Čl. VII 
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 

 
1. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 
Majetok v používaní Majetok v používaní - spolu 187.543,78 771 
ZŠ DDHM 105.043,86 771 1 1  
 OTE 4.837,41 771 1 1 02 
 Zásobník 203,91 771 1 1 03 
 UP do 100,- 0,- 771 1 1 04 
 UP nad 100,- 53.614,89 771 1 1 05 
 Audio pomôcky 0,- 771 1 1 06  
 Video pomôcky 0,- 771 1 1 07  
 Učiteľská knižnica 2.528,71 771 1 1 08 
 Žiacka knižnica 2.504,19 771 1 1 09 
ZŠS DDHM  13.142,19 771 8 1 
 OTE 2.962,32 771 8 1 02 
 Zásobník 1.724,35 771 8 1 03 
 Odevy do 100- 60,79 771 8 1 10  
 Odevy nad 100,- 737,01 771 8 1 11  
 Plášte 184,15 771 8 1 12 
Materiál v skladoch civilnej ochrany Materiál v skladoch CO 2.009,21 789 
Spolu  189.552,99  
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Čl. VIII 
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu 

 
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - Rača 

miestným zastupiteľstvom 15.12.2009 uznesením č.414/15/12/09/P. 
 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 
Prenesené kompetencie 635.684,- 653.009,- 

Prenesené kompetencie 620.083,- 622.266,- 
Vzdelávacie poukazy 15.601,- 14.571,- 
Na kreditné príplatky 0,- 482,- 
Odchodné 0,- 1.190,- 
Na teplo 0,- 12.000,- 
Na havarijné situácie 0,- 2.500,- 

Originálne kompetencie 101.335,- 101.935,- 
Školský klub detí 52.510,- 53.392,- 
Zariadenie školského stravovania 48.825,- 48.543,- 

Vlastné príjmy 33.600,- 35.654,- 
Základná škola 6.600,- 7.219,- 
Školský klub detí 24.000,- 25.422,- 
Zariadenie školského stravovania 3.000,- 3.013,- 

C E L K O M: 770.619,- 790.598,- 
Mimorozpočtové zdroje ZŠ  0,- 4.706,- 

Mimorozpočtové zdroje ZŠS  0,- 8.821,- 
 
- Prenesené kompetencie 
K zníženiu normatívov došlo z dôvodu poklesu žiakov o 5% od 1.9.2010. Boli však refundované finančné prostriedky 
na prevádzku časť teplo vyžiadané v dohodovacom konaní. 
 
 
- Originálne kompetencie 
Rozpočet originálnych kompetencií na rok 2010 bol podhodnotený. Pokrýval len náklady na základné mzdy, odvody. 
Na úhradu energií nepostačoval. Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD bol taktiež obmedzený nedostatkom prostriedkov, 
nebol dostatok materiálov na tvorivú činnosť detí. 
 
 
- Vlastné príjmy 
Počas celého roka 2010 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ a odtiaľ prichádzali na účet 
výdavkový. Tieto financie boli použité na pokrytie nákladov spojených s činnosťou organizácie. 
 
služby spojené s prenájom priestorov na ZŠ 7.219,- 
príspevky rodičov na ŠKD 25.422,- 
príspevky rodičov na ZŠS 3.013,- 

S P O L U: 35.654,- 
 
 
- Výdavky 
Pretože v budove školy nie sú namontované merače médií (elektrika, voda, teplo) skutočné náklady školských zariadení 
(ŠKD, ZŠS), ktoré sú financované z originálnych kompetencií sa nedajú vyčísliť. Preto boli prevádzkové náklady 
prepočítavané podľa internej smernice: 
 

 ZŠ ŠZ 
Tepelná energia 85% 20% 
Elektrická energia 50% 50% 
Voda 50% 50% 
Odvoz odpadu 50% 50% 
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Prílohou Rozboru hospodárenia za rok 2010 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010, v ktorej sú 
špecifikované jednotlivé výdavky. 
 
 

Čl. IX 
Iné skutočnosti 

 
Spolupráca so zriaďovateľom bola dobrá. Zabezpečil vymaľovanie jedálne ZŠS, odstránenie niektorých 

havárií, zrealizoval výmenu okien v severnej časti budovy. Z rozpočtu školy sa vymaľovali priestory chodieb traktu B1,  
hlavné schodisko v trakte B1, ŠKD, učebňa NJ, odborná učebňa fyziky. Vytvorili sme novú odbornú učebňu 
informatiky pre 1.stupeň, vzdelávacie centrum v spolupráci s MPC. Dokúpené boli stoly a stoličky do učebne NJ, stoly 
do multimediálnej učebne. Na všetkých triedach 1.stupňa boli povymieňané dvere. Zabezpečila sa výmena linolea 
v triede V.C, v odbornej učebni fyziky a v trakte vedenia. Zakúpené boli skrinky do učebne fyziky, nábytok na 
sekretariát a oddelenie PAM, stoličky do učebne informatiky 1.stupeň. 
 

Nutná je: 
- výmena okien v zvyšnej časti budovy 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení a priestorov pri telocvični 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v jednotlivých traktoch budovy 
- výmena svietidiel v triedach  
- výmena podlahových krytín v triedach 
- do ZŠS nákup drezov, pracovných stolov do kuchyne 
- oprava, prípadne zakúpenie nových kotlov pre ZŠS 
- nákup stolov a stoličiek do jedálne 
- protišmyková podlaha pred vstupom do kuchyne 
- maľovanie priestorov ZŠS – kuchyňa a priľahlé sklady 
 
Dúfame, že aj v roku 2011 nám bude poskytnutá pomoc zo strany zriaďovateľa, najmä formou dotácií, 

dofinancovania projektov, ktorými sa snažíme získať mimorozpočtové zdroje na rozvoj školy. Požadovali by sme 
opravu betónovej plochy pred školou, zabezpečenie zákazu vstupu motorových vozidiel do tohto priestoru. Tiež 
zakúpenie kvalitného technického vybavenia na odhŕňanie snehu. 
 
 

V Bratislave, dňa 11.2.2011                             

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------                            -------------------------------------------                                                                                                                           
        Lýdia Csomorová              Mgr. Ľuboslava Vasilová 

        ekonómka školy           riaditeľka školy 
 


