10.

ROZPOČET - PREDPOKLADANÉ NÁKLADY

NA FINANCOVANIE DODÁVOK

Podľa alokácie finančných prostriedkov uvedenej v prílohe II NK (ES) č. 288/2009 bolo
SR priznaných na základe počtu detí vo vekovej kategórii 6 až 10 rokov:
73 % z EÚ = 1 276 500 €
27 % z SR =
473 000 € - doplatok z národných zdrojov
Celkové zdroje predstavujú sumu 1 749 500 €.
V každom ďalšom školskom roku bol kalkulovaný 10 % nárast - tabuľka 1.
Nevyčerpané finančné prostriedky ČŠ, ktoré program nerealizujú budú prerozdelené ostatným
ČŠ. SR zvolilo formu rozšíriť dodávky na deti vo veku 3 až 15 rokov, oproti počtu detí
na ktoré bola vypracovaná kalkulácia (príloha č. 2 stratégie), aby sa v prvom roku vyčerpal
čo najvyšší alokovaný objem, predpokladá sa pomalšie a postupné zapájanie škôl, než sa
program dostane do povedomia všetkých zúčastnených rezortov.
Položka - „národné zdroje SR“ môže byť v zmysle nariadení EÚ nahradená úplne alebo
čiastočne súkromnými zdrojmi (rodič alebo pestovateľ) podľa rozhodnutia ČŠ.
Pevná suma tvorí 5 % z finančnej čiastky EÚ, podľa čl. 5 ods. 2 NK (ES) č. 288/2009 =
cca 64 000 € a je určená na súvisiace náklady napr. na nákup, prenájom alebo lízing na
zariadenia uvedené v kapitole 6 komunikáciu – napr. Európsky informačný plagát, ktorý
umiestnia školy na viditeľnom mieste pred vstupom do budovy školy s textom podľa čl. 14
NK (ES) č. 288/2009 alebo na monitoring programu školské ovocie.
Návrh finančnej kalkulácie

K dispozícii pre dodávky – 1 276 500 € - EÚ + 473 000 € - národné zdroje, ktoré môžu
byť nahradené čiastočne alebo úplne zo súkromných zdrojov nasledovne:
Tabuľka 1 Školský
rok

Predpokladané zdroje financovania pre 3 školské roky na dodávky OZ
Zdroje celkom
EÚ

Pevná
suma

2009/2010

1,276

0,064

2010/2011

1,4036

0,0704

0,5203

2011/2012

1,54396

0,0774

0,57233

SR altern. 1

Národné Rodičia
zdroje
SR
0,473
0,473

SR altern. 2

Štátny
rozpočet

Rodičia

Pestova- Štátny
telia
rozpočet

-

0,473

-

-

0,2607

0,2607

0,220

0,220

0,0803

0,287

0,287

0,242

0,242

0,08833

* zvýšenie v 2. a 3. školskom roku o 10 %
Alternatíva 1 - čiastočná náhrada národných zdrojov (27 %) privátnym sektorom
rodičia - 260 000 € - 13,5 % (1/2)
národné zdroje – 260 000 € - 13,5 % (1/2) od školského roka 2010/2011
Alternatíva 2 – čiastočná náhrada národných zdrojov (27 %) privátnym sektorom –
rodičia - 220 000 € - 10 %
(1/3)
pestovateľ - 220 000 € - 10 %
(1/3)
národné zdroje - 80 000 € (trhovo - orientované výdavky) – 7 % (1/3), od školského roka
2010/2011
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Alternatíva 3 - úplná náhrada národných zdrojov (27 %) privátnym sektorom
rodičia - 473 000 €
Alternatíva 4 - spolufinancovanie len z národných zdrojov (27 %)
SR - 473 000 €
SR zvolila v prvom školskom roku 2009/2010 alternatívu 3, teda dodávky budú
financované z 2/3 EÚ a 1/3 zo súkromných zdrojov (rodičia/žiaci), vzhľadom na
skutočnosť, pre rok 2009 nebol program zaradený do schválených limitov kapitoly
poľnohospodárstvo.
Súvisiace náklady na zariadenia a Európsky informačný plagát budú spolufinancované
z EÚ a národných zdrojov od roku 2010.
Pre lepšie uplatňovanie a rozširovanie programu na viaceré školy bude vhodnejšia
alternatíva č. 1 (spolufinancovanie EÚ/SR/súkromné zdroje), teda doplní sa príspevok aj zo
štátneho rozpočtu, s ktorým sa uvažuje v nasledujúcich školských rokoch.
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