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1. Identifikačné údaje Organizácie: 

Názov organizácie: Špeciálna základná škola s materskou školou  internátna 

Sídlo organizácie: Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján 

IČO organizácie: 42224233 

zriadená: 

Názov zriaďovateľa: Okresný úrad Ţilina 

Adresa zriaďovateľa: Komenského 35, 010 01 Ţilina 

Organizácia Špeciálna základná škola s materskou školou internátna  (ďalej len 

„Organizácia“) vznikla 1.1.2013 za účelom poskytovania výchovy a vzdelania pre deti 

a mládeţ so zdravotným znevýhodnením. Je zriadená na základe zriaďovacej listiny č. 

A2012/00366-14 zo dňa 17.12.2012. 

 

2. Informácie o činnosti Organizácie: 

Hlavné činnosti Organizácie sú nasledovné: 

- poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti a mládeţ so zdravotným znevýhodnením 

v špeciálnej základnej škole a špeciálnej materskej škole  

- poskytovanie ubytovania a stravovania pre deti a mládeţ v internáte a zariadení školského 

stravovania pri špeciálnej základnej škole a špeciálnej materskej škole 

Dôvody zriadenia Organizácie: 

- poskytovanie výchovy a vzdelania pre deti a mládeţ so zdravotným znevýhodnením 

 
3. Údaje o počte a skladbe zamestnancov Organizácie: 

V roku 2015 pracovalo v Organizácii 40 zamestnancov, z toho bolo 5 vedúcich 

zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov pracovalo v Organizácii 21 pedagogických 

zamestnancov, 2 zdravotnícki zamestnanci a 17 nepedagogických zamestnancov.  

 

4. Informácie o financovaní Organizácie:  

Výdavky školy boli financované zo zdrojov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov získaných od 

rodičov ţiakov, alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a školských zariadeniach 

podľa § 2 ods.1 písm. e) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (1 400 €) a zo získaných darov a 

grantov (6 840 €), ktoré boli pouţité na realizáciu projektu Rekonštrukcia parku – trieda v 

prírode, 1. etapa – chodníky (6 451 €), zakúpenie trampolíny pre špeciálnu základnú školu 

(150 €) a zabezpečenie školského výletu ţiakov špeciálnej základnej školy (239 €). Z roku 

2015 neboli presunuté ţiadne nevyčerpané finančné prostriedky do roku 2016. 

 

 

V Liptovskom Jáne, 14.3.2016 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Pavlína Mojţišová            Schválil: Mgr. Vladimír Klement, riaditeľ školy  


