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Čl.1 
Účel smernice 

 Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov vydáva túto 
smernicu za účelom rozúčtovania na jednotlivé strediská: 

a)  celkových nákladov na energie, 
b)  ostatných nákladov fakturovaných  celkovo na organizáciu. 

 
 

Čl.2 
Základné pojmy 

1. Energie – pod týmto pojmom sa rozumie: 
a) teplo  – služby súvisiace s dodávkou tepla; dodávateľ Veolia Komfort Košice 

a.s., Einsteinova 25, Bratislava  
b) elektrická energia – dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 

31, Košice 
c) vodné a stočné – dodávateľ:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

Komenského 50, Košice  
2. Stredisko - pod týmto pojmom sa rozumie: 

a) stredisko 1 - škola (ďalej len SSOŠ) 
b) stredisko 2-  školský internát (ďalej len ŠI) 
c) stredisko 3 - školská jedáleň (ďalej len ŠJ) 

 
 

Čl.3 
Rozúčtovanie tepla 

1. Faktúra za služby súvisiace s dodávkou tepla  pre jednotlivé funkčné 
klasifikácie sa rozúčtováva  nasledovne: 
 

Tabuľka č.1 

Názov 
Celkový objem v m3 Percentuálne 

rozdelenie 
Poznámka 

Spolu všetky 
objekty   

 
33 056,20 

 
100,00% 

 

 
Škola: 
  

 
25 202,53 

 
76,24% 

 

 
Školský internát 

 
6 717,70 

 
20,32% 

 
Zarátané iba priestory využívané 

pre ubytovaných žiakov 

 
Školská jedáleň 

 
1 135,97 

 
3,44% 

 

               
2. V ŠI sa z celkovej faktúry za služby súvisiace s dodávkou tepla do nákladov 

účtuje iba časť – za priestory, ktoré sa využívajú pre ubytovaných žiakov (tri 
poschodia a spoločné priestory na prízemí internátu). 

3. V nákladoch školy sú zahrnuté aj náklady za služby súvisiace s dodávkou 
tepla za priestory, ktoré sa na internáte využívajú na výchovno- vzdelávací 
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proces, administratívno-prevádzkové priestory (sklady, registratúrne 
stredisko, dielne). 

4. Náklady za priestory využívané na podnikateľskú činnosť sa refundujú na 
základe internej smernice Vykonávanie PČ.  

 

Čl.4 
Rozúčtovanie elektrickej energie 

1. Spotreba elektrickej energie sa rozúčtováva podľa elektromerov: 
- samostatný elektromer pre školu a verejné osvetlenie 
- spoločný elektromer pre ŠJ a ŠI  

2. Náklady na spotrebu el. energie:  
- pre ŠJ sa účtujú vo výške 40% 
- pre ŠI sa účtujú vo výške 60% 
 z celkovej faktúry nákladov na el. energiu pre ŠJ a SI. (ŠJ využíva 
elektrické kuchynské spotrebiče a zariadenia ). 

 

 
Čl.5 

Rozúčtovanie vodného a stočného 
1. Spotreba vody  (vodné a stočné) sa účtuje podľa spoločného vodomeru 

celkovej fakturovanej sumy: 
a) vodné:  

 70% do nákladov školy 

 20% do nákladov ŠI  

 10% do nákladov ŠJ 
a) stočné a zrážková voda  z celkovej fakturovanej sumy: 

 70% do nákladov školy 

 20% do nákladov ŠI  

 10% do nákladov ŠJ 
 

 

Čl.6 
Komunálny odpad 

1. SSOŠ Komenského 12, Trebišov  využíva na prechodné skladovanie  

komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (ďalej len TKO) 3 ks 

veľkokapacitných kontajnerov s objemom 1100 litrov, ktoré používajú 

organizačné jednotky nasledovne: 

a) Škola     1,5 kontajnera 
b) Školský internát  1,0 kontajnera  
c) Školská jedáleň  0,5 kontajnera 

2. Poplatok podľa Rozhodnutia Mesta Trebišov o miestnych poplatkoch za vývoz 

a likvidáciu TKO sa rozúčtováva na organizačné jednotky podľa počtu 

využívaných kontajnerov.  
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Čl . 7 
Pracovná zdravotná služba 

1. SSOŠ  má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby (ďalej 

len PZS) č.3/2014/52.. 

2. SSOŠ sa rozhodla pri rozúčtovaní  týchto výdavkov vychádzať z percentuálneho 

počtu zamestnancov v jednotlivých strediskách k 1.9.2015 (viď. aScAgenda 

školy)   

3. Mesačná výška výdavkov za poskytovanie   PZS na jednotlivých strediskách  je: 

a) Škola:     83 %    tj.     

b) Školský internát:       12 %    tj.         

c) Školská jedáleň:         5 %    tj.         
 

Čl . 8 
Rozúčtovanie nákladov na BOZP 

1. SSOŠ sa rozhodla sa pri rozúčtovaní  nákladov  na BZOP vychádzať z 

percentuálneho  počtu zamestnancov v jednotlivých strediskách k 1.9.2015: 

a)      Škola     83 %     

d) Školský internát:     12 %     

e) Školská jedáleň:       5 %     

 
 

Čl.9 
Záverečné ustanovenia 

1. Ruší sa  smernica IS 18 2015 k rozúčtovaniu nákladov na energie platná od 
02.09.2015 

2. Táto interná smernica nadobúda účinnosť 01.02.2016 
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Rozdeľovník 
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