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Čl. 1 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 
Riaditeľ školy Základnej školy s materskou školou,  Hradná 342 Liptovský Hrádok  

( ďalej len ZŠ s MŠ)  

 

v y d á v a 

 

INTERNÚ SMERNICU O POUŽITÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 

REPREZENTAČNÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY 

 

Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na všetkých  zamestnancov  ZŠ s MŠ. Vymedzuje pravidlá 

používania finančných  prostriedkov z rozpočtu ZŠ s MŠ na reprezentačné a propagačné účely 

a na poskytovanie vecných darov v súlade so všeobecne záväznými predpismi pri používaní 

verejných prostriedkov.     

  

Čl. 2 
VÝDAVKY NA  REPREZENTAČNÉ ÚČELY. 

 
Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú spoločenské  alebo pracovné 

dôvody, a to na: 

 pohostenie pri pracovných  návštevách prijímaných riaditeľom ZŠ s MŠ alebo ním poverenou 

osobou,    

 pohostenie na  pracovných poradách zvolaných riaditeľom školy, ktorých trvanie presiahne 3 

hodiny,    

 výdavky bezprostredne spojené s pobytom ZŠ s MŠ pozvaných hostí v primeranom rozsahu 

(darčeky upomienkového charakteru, kvety, výdavky za ubytovanie, za stravovanie, dopravu , 

vstupné na kultúrne alebo športové podujatia)  

 

Pohostením sa rozumie poskytnutie ponúknutie teplých alebo studených nealkoholických nápojov, 

drobné slané alebo sladké pečivo, suché plody,  zemiakové lupienky, obložené chlebíčky.  

 

Čl. 3 
VÝDAVKY NA  PROPAGAČNÉ ÚČELY 

 

Výdavky na propagačné účely môžu byť použité v nevyhnutnom rozsahu, ak ide o propagáciu školy 

alebo v prípade účasti na aktivitách  súvisiacich  s činnosťou ZŠ s MŠ. Patria sme  výdavky za drobné 

predmety s logom školy, výdavky na knižné publikácie a brožúry o škole, výdavky na novoročné 

pozdravy, inzerciu, internetovú stránku, vizitky, materiály a účasť na súťažiach, výstavách 

a expozíciách.  

 

Čl. 4 
VÝDAVKY NA VECNÉ DARY    

 

ZŠ s MŠ môže poskytnúť vecné dary zamestnancom, žiakom školy, prípadne súťažiacim v súťažiach  

alebo podujatiach organizovaných ZŠ s MŠ a to:    

 zamestnancom v pracovnom pomere pri významnom životnom jubileu,  pri narodení dieťaťa, 

pri úmrtí  rodiča, manžela, manželky, dieťaťa.  

 zamestnancom a žiakom za úspešnú reprezentáciu školy 
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 umiestneným súťažiacim v súťažiach alebo podujatiach organizovaných školou  

 žiakom za výborný prospech   

 

Čl. 5 
PRAVIDLÁ POUŽITIA A FINANČNÉ LIMITY  

 

1. O použití finančných prostriedkov v súlade s čl. 1 až 3 tejto smernice  rozhoduje výlučne 

riaditeľ ZŠ s MŠ.  

2. Výdavky na pohostenie možno poskytnúť v hodnote maximálne 5,- eur na osobu.  

3. Vecné dary sú drobné predmety upomienkového charakteru alebo kvety.  

4. Významným životným jubileom sa rozume dosiahnutie 50 alebo 60 rokov veku.   
5. Vecné dary charakteru drobných upomienkových predmetov možno poskytnúť v hodnote 

maximálne 20 eur, kvety v hodnote maximálne 25 eur.  

 

Čl. 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami schválenými na reprezentačné  zodpovedá riaditeľ 

školy. 

2. Všetky výdavky z reprezentačného fondu sa musia riadne účtovať tak, aby zo špecifikácie 

výdavkov bolo jasné, že ustanovenia tejto internej smernice boli dodržané, ich vecnú správnosť 

potvrdí vždy riaditeľ ZŠ s MŠ.  Pri vyúčtovaní hromadných aktivít  musia byť priložené prezenčné 

listiny alebo zoznam zúčastnených,  stručný zápis, pozvánka resp. iný relevantný doklad 

preukazujúci ich uskutočnenie a dobu trvania.  

3. Výšku finančných prostriedkov na reprezentačné  v rozpočte  ZŠ s MŠ stanovuje riaditeľ ZŠ s MŠ. 

 

 

 

Názov smernice: Interná smernica o použití finančných prostriedkov na reprezentačné 

a propagačné účely.  

Druh a číslo predpisu: vnútorný organizačný predpis č. 01/2016 

Oblasť platnosti: predpis je záväzný pre zamestnancov školy 

Počet strán: 2 

Dátum predloženia predpisu pedagogickej rade na schválenie: 26. 01. 2016 

Platnosť predpisu: od 26. 01. 2016 

Predpis predkladá: PaedDr. Marián Žiška, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 


