Súkromné centrum voľného času, Vyšné Hágy 29,
Vysoké Tatry

SPRÁVA O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA
ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE K 31.12.2014
1. Úvod
Centrum bolo zriadené 1. 9. 2012 zriaďovacou listinou, ako nezisková organizácia
a jeho zriaďovateľkou je PaedDr. Lucia Baloghová.
V centre k 31.12.2014 pracovalo 334 detí, v 19 záujmových krúžkoch, ktoré vedú
vedúci krúžkov na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. ako dobrovoľníci.
Krúžková činnosť prebieha v jednotlivých základných školách na území mesta
a v zariadeniach spolupracujúcich obcí. Krúžky sú zamerané na športovú činnosť
(športová streľba, futbal, florbal, bežecké lyžovanie, Kendo a iné), zdokonaľovanie
jazykových, manuálnych a počítačových zručností a folklór. Deti tak môžu po
vyučovaní zmysluplne tráviť voľný čas, podľa svojich záujmov.
Počas letných prázdnin zabepečuje centrum letnú prázdninovú činnosť formou
letných prázdninových dvorov, v trvaní štyroch týždňov, resp. podľa záujmu rodičov.
Počas roka spolupracovalo centrum s obcami Spišský Štvrtok, Mengusovce a Štôla.

2. PRÍJMY
Na činnosť centra bol z MsÚ poskytnutý príspevok vo výške 20 981,– €. Okrem
týchto prostriedkov boli centru poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR za vzdelávacie
poukazy a príspevky z jednotlivých obcí.
3. VÝDAVKY
Finančné prostriedky poskytnuté Mestom Vysoké Tatry boli k 31. 12. 2014 použité
na mzdy zamestnancov 11 153 €, odvody do fondov 3 900 €. Celkové výdavky na mzdy
a odvody tvorili 72 % z celkovej sumy príspevku.
Ostatné výdavky v celkovej sume 5 928,– € boli použité na tvorbu SF 57 €, za
vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy a výkazov 3 000 €,
telefón 806 €, kancelárske potreby 94 €, nájmy 900 €, bankové poplatky 173 €, poštové
služby 17 €, materiál 809 €, licencie 72 €,
Záväzky k 31. 12. 2014 sú vo výške 2 131 € a tvoria ich mzdy zamestnacov 718 €,
odmeny za práce vykonávané mimo pracovný pomer 458 €, daň 201 € a odvody do
poisťovní 754 €). Tieto prostriedky boli k 31. 12. 2014 na účte centra.
Pohľadávky k 31. 12. 2014 neevidujeme.
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4. ZÁVER
Poskytnuté finančné prostriedky postačujú na vykrytie mzdových nárokov
zamestnancov a z toho vyplývajúcich odvodov, rovnako aj na materiálne zabezpečenie
činnosti centra.

Vo Vyšných Hágoch, 31.03.2015

