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ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE ZÁVOD 
 

Vážení spoluobčania obce Závod, 

 

          táto výročná správa našej obce nás má previesť uplynulým 

rokom. Rok 2011 bol pre obec náročný a pracovný. Nastúpili sme 

ťažkú cestu v oblasti životného prostredia. Schválili sme základné VZN 

v tejto oblasti, začali sme zlepšovať životné prostredie prácou priamo 

v teréne. 

 

          Investovali sme do verejnej kanalizácie - stabilizovali sme jej 

funkčnosť a eliminovali tak mnohé problémy, s ktorými sme sa pri nej 

denne potýkali. Začali sme čistenie hydromelioračných kanálov okolo 

obce s cieľom ich sfunkčnenia a zníženia hladiny spodných vôd v obci. 

Začali sme si opravovať obecné komunikácie. Upravili sme dvor za Obecným úradom, zlikvidovali 

staré šatne pri futbalovom štadióne a vytvorili tak veľmi potrebné a bezpečné parkovacie miesta 

pre mamičky vodiace deti do školy. 

 

          Bolo toho samozrejme omnoho viacej. Mnoho vykonaných úloh poskladaných z práce 

všetkých zamestnancov OÚ, poslancov a Vás občanov ochotných pomôcť. Čo ma veľmi teší je, že 

sa nezabudlo na kultúru. Určité vákuum, v ktorom sme sa nachádzali sme nalomili. Začali sme 

s novými akciami a novým prístupom. Nájsť optimálny model bude trvať dlhšie a samozrejme 

bude musieť byť opretý o skúsenosti a prax, no už teraz nám občania dali najavo, že hľadať sa 

oplatí. 

 

         Obmedzené finančné prostriedky a prieťahy vo výberovom konaní na 2. etapu kanalizácie 

obce,  

to je problém ktorý pretrváva. Úspešne sme zvládli aj náročné a štátnymi orgánmi nie celkom 

zvládnuté sčítanie ľudu. Neobišli nás ani kontroly a to z miest najvyšších. Komplexná kontrola NKÚ 

týkajúca sa odpadového hospodárstva trvala celý jeden kvartál a obec dopadla veľmi dobre. 

Vytknuté nedostatky sa týkali hlavne administratívy a boli odstránené v stanovených termínoch. 

 

          Nezabudli sme ani na projekty a výzvy ponúkané ministerstvami a ostatnými štátnymi 

orgánmi, keď obec reagovala a len za rok 2011 sme sa o finančnú podporu resp. dotáciu uchádzali 

v 10 projektoch.  

 

          Toto všetko sa mihlo okolo nás a pri práci ktorá nás obklopuje sme si to ani neuvedomovali. 

Chcem poďakovať všetkým občanom, podnikateľom a dobrým ľuďom, ktorí svojou ochotou, 

obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto dedinu. Verím že nás bude stále viac 

a hrdosť zo spoločne dosiahnutých úspechov bude oprávnená. 

 

 

 

Ing. Peter Vrablec 

                                                                                                                                                         Starosta 
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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ZÁVOD 

 

Obec je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území 

trvalý pobyt. Obec je 

právnickou osobou, ktorá za 

podmienok ustanovených 

zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí samostatne 

hospodári s vlastným 

majetkom a vlastnými 

príjmami, pričom výkon 

samosprávy je definovaný 

v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy 

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

         

1.1. Geografické údaje 

Geografická poloha obce:  severná časť okresu Malacky v Bratislavskom kraji 

Susedné mestá a obce:  Veľké Leváre, Studienka, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, 

Lakšárska Nová Ves 

Celková rozloha kat. územia obce: 4072 ha 

Nadmorská výška:   najnižšia nadmorská výška 150 m n.m., najvyššia 216 m n.m. 

Obec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do 

oblasti Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Chotárom preteká potok Porec, prameniaci pod 

Vysokou hôrkou. Vo východnej časti 

chotára tečie potok Grgás. 

Klimaticky patrí Závod do typu 

krajiny s nížinnou klímou, s miernou 

inverzitou teplôt. Vegetačný kryt 

tvoria lesy, zvyšky pôvodných lúk a 

poľnohospodárskej kultúry. Národná 

prírodná rezervácia Abrod spolu s 

východnou lesnatou časťou chotára 

obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s celkovou rozlohou 27 522 ha.  
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Obec Závod leží v centrálnej časti 

Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne 

mladotreťohorné íly a piesky. O tejto časti 

Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách 

bola neosídlená, alebo osídlená len 

sporadicky. K prvému objavu na území 

Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol 

popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, 

konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy 

osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne 

súvislé osídlenie.  

Klimaticky patrí Závod do typu krajiny 

s nížinnou klímou, s miernou inverziou teplôt. 

Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -

1C do -4C, priemerné júlové teploty dosahujú 

hodnoty 19,5C až 25C. Oblasť je 

charakteristická inverziou teplôt, kedy teploty 

v zimnom období dosahujú za určitých 

podmienok podstatne nižších hodnôt ako vo 

vyššie položených miestach Slovenska. 

Zrážkove patrí k suchému až mierne suchému typu s priemerným ročným úhrnom 550-650 mm. 

Závod si našiel svojich obdivovateľov, ktorí sa do obce veľmi radi vracajú.  

 

 

1.2. Demografické údaje 

Národnostná štruktúra:  slováci 

Náboženské zloženie:   rím.katolíci 

 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2011:  2 781 z toho muži 1 386, ženy 1 395 

Kategória SPOLU muži ženy 

0-3 roky 97 48 49 

4-6 rokov 86 41 45 

7-14 rokov 271 134 137 

15-17 rokov 102 50 52 

18-60 rokov 1821 944 877 

nad 60 rokov 404 169 235 
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Počet obyvateľov obce k 31.12.2010:  2 778 z toho muži 1 379, ženy 1 399 

Kategória SPOLU muži ženy 

0-3 roky 114 54 60 

4-6 rokov 82 49 33 

7-14 rokov 245 111 134 

15-17 rokov 138 67 71 

18-60 rokov 1809 935 874 

nad 60 rokov 390 163 227 

 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2009:  2 748 z toho muži 1 371, ženy 1 377 

Kategória SPOLU muži ženy 

0-3 roky 98 45 53 

4-6 rokov 83 47 36 

7-14 rokov 255 121 134 

15-17 rokov 113 58 55 

18-60 rokov 1 788 930 858 

nad 60 rokov 411 170 241 

 

Počet obyvateľov obce k 31.12.2008:  2 736 z toho muži 1 364, ženy 1 372 

Kategória SPOLU muži ženy 

0-3 roky 92 44 48 

4-6 rokov 82 49 33 

7-14 rokov 263 126 137 

15-17 rokov 107 55 52 

18-60 rokov 1 788 927 861 

nad 60 rokov 404 163 241 

 

 

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

2780

2790

rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

počet obyvateľov

 

 

 

1.3. Symboly obce 

Symboly obce Závod sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou Z-

55/98.  
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PEČAŤ OBCE 

 

Táto pečať sa používala v Závode v r.1622 

 

 

ERB OBCE                    

V modrom štíte so zlatým (žltým)okrídleným drakom s červenou 

zbrojou stojaci strieborný (biely) strieborne (bielo) odetý sv. Michal 

archanjel s červeným chocholom na prilbici v pravici so zlatým (žltým) 

plamenným mečom, s ľavicou vbok.                                                      

 

 

VLAJKA OBCE 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách 

červenej (2/6), modrej (1/6), bielej (1/6) a žltej (2/6). Vlajka má 

pomer strán 2:3 a ukončená je dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 

tretiny jej listu.  
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1.4. História obce    

 

Prvá známa písomná zmienka o Závode (okrem nápisu na starom kostole z roku 1339 a potvrdenia 

existencie starého kostola z roku 1450) je datovaná rokom 1557. Obec sa tu uvádza pod názvom 

ZABOD. Nachádza sa v daňovom súpise poddanských dedín feudálneho panstva hradu Ostrý Kameň.  

V prácach historika zo SAV, sa Závod spomína v súvislosti s urbárom feudálneho Veľkolevárskeho 

panstva z roku 1592 a panstva Ostrý Kameň z roku 1665.  

Čo sa týka Urbára veľkolevárskeho panstva z roku 1592, sa spomínajú role tohto panstva ... sú veľké 

10 jutár, ležia pri ceste do Závodu. Z latinského akuzatíva vyplýva, že pôvodný názov obce bol „Za 

vody“, resp. „Za vodú“. 

V dávnych časoch teda viedla cez náš chotár 

cesta. Bola to cesta dôležitá, pravdepodobne 

obchodná. Namiesto dnešných polí však boli tu 

samé jazerá a bariny, proste ”samá voda”. Tu 

uprostred vôd, povedľa cesty stála krčma. 

Vzhľadom k jej umiestneniu sa o nej vravelo, že 

sa pôjde až do krčmy ”Za vody”, alebo, že sa 

zastavia v krčme „Za vodú“ a podobne.   

Spojením a skloňovaním tohto mena prišla osada, 

ktorá sa tu časom rozrástla k menu ”Závody”. Od 

30-tych rokov tohto storočia sa volala jednoducho 

”Závod”.  

Iná, ale skoro totožná verzia vraví, že krčma stála pri križovatke v strede dediny na mieste rodinného 

domu (dnes rodina 

Chvátalová). Mala sa volať 

”Závad” a cestujúci sa 

zastavovali jednoducho ”Na 

Závadze”. 

Z historických prameňov 

vieme, že našim chotárom 

prechádzali až dve obchodné 

cesty, každá v inom 
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historickom období. Tá prvá je z doby rímskej. Podľa rekonštrukcií jej pravdepodobnej trasy, šla 

priamo cez dnešný Závod. Toto nám môžu vysvetľovať nálezy rímskych mincí a spomenuté hroby. Čo 

sa teda týka tejto prvej cesty, šlo takmer isto o tzv. Jantárovú cestu. Podľa starogréckej báje jantár 

sú skamenené slzy nýmf, ktoré oplakávali tragickú a nečakanú smrť Faethona, syna boha Hélia. Už v 

mladšej dobe kamennej patril jantár k ozdobám najbohatších žien. Trasa tejto cesty podľa historikov 

viedla z Carnunta k Baltickému moru. Na území Slovenska to bolo od priechodu cez Dunaj po hranici 

Slovenska s Moravou. Prechod cez Dunaj možno predpokladať v Bratislave, alebo v Devíne. Ak 

Bratislavu stotožníme s Eburodunom, ktoré ležalo v priestore osídlenom Keltmi – Bemi – magnagens, 

s ďalším údajom “Mineraferri”, potom trasa Jantárovej cesty prechádzala týmito sídlami: 

Eburodunum – Bratislava, Felikia – Malacky, Meliodunum – Šaštín (prechod cez rieku Myjavu), 

Strevinta – Skalica, Casurgis – Uherské Hradište, atď… Čo sa týka druhej cesty, jej charakter ju takisto 

zaraďoval medzi cesty nadregionálneho významu. Tu nás zvádza myšlienka, že by to mohla byť i 

tzv.Česká cesta, keď vlastne i obec patrila pod Ostrokamenské panstvo a úlohou hradu Ostrý Kameň 

bolo túto cestu chrániť. No nie je tomu tak, nakoľko trasa Českej cesty viedla z Bukovej smerom na 

Jablonicu a Senicu, čím nás míňala v značnej vzdialenosti. 

Určitý osadníci tu podľa archeologických nálezov sídlili už v dobe rímskej (1. – 380. nášho letopočtu), 

slovanské osídlenie sa predpokladá na našom území 

až koncom 5. storočia, ale či sa v tejto súvislosti dá 

hovoriť o zaniknutých osadách ako obydliach našich 

predkov, to je ťažká otázka. Je totiž aj predpoklad, 

že prví usadlíci, ktorí tu bývali a založili obec boli 

celuanti z Moravsko – Poľských hraníc. Táto verzia 

sa čiastočne vzťahuje i na obce Moravský Sv. Ján a 

Sekule, s tým argumentom, že v týchto troch 

obciach sa nosil rovnaký kroj, odlišný od iných krojov na Záhorí. 

 

 

1.5. Pamiatky  

Každý z nás kto aspoň trochu cestuje a všíma si krajinu okolo 

seba, občas zazrie popri cestách no najčastejšie krížnych, stáť rôzne 

murované stĺpiky. V týchto sú umiestnené obrázky svätcov, alebo 

kríže a vravíme im Božie Muky. Ľudia ich stavali z rozličných príčin a 

vraví sa, že sú i pozostatkami križiackych vojen. Pútnikom slúžili 

najčastejšie ako orientácia, či ako míľniky oznamujúce koľko cesty už 
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prešli, a koľko ich ešte čaká. V zime zase keď napadol sneh, tieto ich uisťovali, že nezablúdili,a stále 

kráčajú po ceste.  

Jedna takáto Božia Muka stojí i na krížnych cestách v Závode, popri ceste na Tomky. Podobu 

akú má dnes jej však určili ľudia až v tomto storočí (staval ju vraj Ondráš Šimunovič), síc hrubo sa 

vystatujúc, že jej trojuholníkový profil ju robí výnimočnou, nakoľko Božiu Muku takého tvaru nikde 

nenájdete. No nie vždy bola murovaná. Boli časy, keď obrázok zdobieval iba drevený kôl.  

V ľudovom staviteľstve sú v obci dodnes 

zachované jednoduché pozdĺžne domy, kolmo 

situované na ulicu. V takto situovanom dome sa 

vizuálne uplatňujú štíty, ktoré sú buď jednoduché 

trojuholníkové alebo ozdobnejšie a honosnejšie 

barokové s použitím polkruhových tvarov.  

 

 Dominantou obce sú dva veľké kostoly.  

Najhodnotnejšou stavebnou 

pamiatkou v obci je v roku 1339 

postavený  v roku 1777 zrenovovaný  

gotický, neskôr renesančne upravený 

kostol Navštívenia Panny Márie. 

Stojí na cintoríne ma hornom konci 

a pôvodne bol zasvätený Michalovi 

Archanjelovi, patrónovi obce. Po 

vzniku nového kostola v obci koncom 

19. storočia sa však patrocínium 

starého kostola prenieslo na nový.  Kostol sa vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu, 

zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Dnes sa 

kostol Navštívenia Panny Márie nachádza na hornom konci dediny, na miestnom cintoríne. Je 

obklopený ulicami a dnešným závodzanom to pripadá normálne. Vo vizitácii závodského kostola z 

roku 1788 sa však doslova uvádza: ”... je umiestnený na hornom konci dediny, od ktorej je 

vzdialený 180 krokov." 

Objekt kostola je od 14. septembra 1963 kultúrnou pamiatkou a plne si zaslúži našu pozornosť. 

Jeho vznik sa datuje podľa starého nápisu rokom 1339.  
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Pôvodne gotický sloh zmenili stavitelia ovplyvnení 

renesanciou počas viacerých rekonštrukcií. Svojou, v našom 

kraji ojedinelou, zachovanosťou pôvodného gotického 

stavebného základu, jadra s následnou renesančnou úpravou 

bez narušenia akýmikoľvek neskoršími prestavbami, obvykle 

v týchto záhorských končinách najčastejšie barokovými, sa 

kostol zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom 

stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás.  Kostol bol 

novozaklenutý v roku 1622 a z tohto roku pochádzali i 

fragmenty nástenných malieb v presbytériu a lodi. Pôvodný 

oltár ani maľby sa však nezachovali. Po svojej generálnej 

oprave v roku 1622 bol kostol zasvätený sv. Michalovi 

archanjelovi a konsekrovaný bol sufragánnym biskupom Jánom PYBEROM. Vtedy boli do oltára 

vložené aj relikvie sv. Kolomana a sv. Ambróza a tiež písomný dokument o posvätení kostola. V 

druhej polovici 18. storočia už značne schátralý kostol potreboval opravu. Jeho dôkladná 

reštaurácia bola prevedená v roku 1777. Dnes je kostol zasvätený sviatku Navštívenia Panny Márie 

(2.júla), pôvodne však ako už bolo spomenuté, bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi.  Keď sa 

postavil nový kostol a starý mal slúžiť viac menej ako cintorínska kaplnka, bolo logické že ľud aj 

naďalej chcel, aby hlavným patrónom obce zostal sv. Michal. Nový kostol bol preto zasvätený 

stáročia uctievanému patrónovi.  Počas 1. sv. vojny boli kostolu armádou odobrané obidva veľmi 

staré zvony (jeden bol posvätený biskupom Antonom Révayom, druhý omnoho skoršie dnes už 

nevedno kým) a v obci zostal jediný zvon, dnes najmenší v novom kostole.  Až roku 1923 

pričinením správcu farnosti Jána Bolla boli v Trnave uliate pre Závod tri zvony, z ktorých jeden bol 

vyhotovený pre starý kostol.  Postavením nového 

kostola sa starý dostáva do úzadia, no jeho údržba 

neprestáva. V súčasnosti je kostol plne zreštaurovaný 

a používa sa aj na liturgické účely. 

Druhý, o 558 rokov mladší, ale väčší kostol 

svätého Michala Archanjela, bol postavený v roku 

1897 v historizujúcom novogotickom stavebnom 

slohu. Projekty a rýchla výstavba kostola (1893-1897) 

bola uskutočnená za účasti talianskych architektov. 

S odstupom rokov je až neuveriteľné, aké veľké 

prekážky museli pri stavbe byť prekonané. Samotne 

stavebne náročný a neobvykle veľký objekt chrámu je 

navyše ešte aj položený na mieste malého jazera, 
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ktorého vody, neskôr aj spodné, bolo treba odvodniť a základy budúcej stavby spevniť mocnými 

kmeňmi stromov olší. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy bol 

vymaľovaný. V 19. storočí sa dedina značne rozrastá a stúpa i počet obyvateľov (v roku 1665 

mala obec 45 rodín poddaných, avšak v roku 1869 dosahuje počet obyvateľov 1492).  Starý kostol 

už dávno nestačí. ”Do kostola sa sústreďujú nielen farníci z materskej farnosti, ale tiež zo 

susedných mlynov, takže pre všetkých veriacich nepostačuje...” - záznam vizitátora z r. 1788. Podľa 

pamätníkov, počas nedelí a sviatkov býval taký plný, až sa muselo pristúpiť k opatreniam, kedy 

starší slobodní mládenci stávali za oltárom. Pamiatka na tieto časy je vyrytá v podobe letopočtov a 

iných ornamentov na zadnej strane oltára dodnes.  Nebol to však len nedostatok miesta, ktorý 

tlačil našich predkov do výstavby nového kostola. Za panovania Márie Terézie sa začína totiž 

uplatňovať požiadavka, aby cintoríny boli mimo intravilánu obce a nie pri kostoloch. Toto sa občas 

nerešpektovalo až prišlo zákonné nariadenie 120 - 121 z roku 1876. Toto už nepripúšťalo 

pochovávanie mŕtvych pri kostoloch v obciach. Stávalo sa však i to, že sa vybudoval nový kostol 

okolo ktorého sa síce nepochovávalo, ale naďalej sa pochovávalo pri starom kostole, ktorý slúžil 

sčasti ako márnica a na slúženie zádušných sv. omší. Naši predkovia sa rozhodli tiež pre takýto 

kompromis.Za pôsobenia správcu farnosti Jána Ťažkého začalo sa s výstavbou nového kostola. Bol 

projektovaný talianskymi architektmi, a aj samotná stavba bola prevádzaná pod ich vedením. 

Výstavba bola náročná, stavebnú parcelu tvorilo totiž jazero uprostred obce. Štvorročná stavba 

tohto novogotického kostola bola ukončená 29. septembra 1897 jeho posvätením. Je zasvätený 

sv. Michalovi archanjelovi. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu až roku 1921 za správcu 

farnosti Jána Bolla, kedy bol vymaľovaný. Zvon, ktorý bol vo veži od roku 1897 bol doplnený 

ďalšími dvomi     v  roku 1923. Počas 2. sv. vojny boli dedina i  kostol elektrifikované. V roku 1942 

sa previedlo maľovanie oltárov, obnovil sa organ a krížová cesta. Po druhej svetovej vojne roku 

1947 bol kostol opravovaný. Na vežu sa umiestnili hodiny a zvonku bola obnovená spodná, 

navlhnutá časť kostola. V roku 1950 sa dokončila úprava okolo kostola a vybudoval sa park, ktorý 

bol v tom čase jedným z najkrajších z okresu. 

Nasledovala výstavba jaskynky P. Márie 

Lurdskej. Táto bola postavená v roku 1953. 

Počas komunistickej éry začal kostol značne 

chátrať, avšak od roku 1989 práce na kostole 

prakticky neutíchajú. Pomocou zbierok, tvrdej 

práce farníkov a obetavému vedeniu 

jednotlivých správcov farnosti, sa kostol 

postupne pretvoril až do súčasnej podoby. 
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Národná prírodná rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964. Je súčasťou CHKO Záhorie. 

Lokalizovaná je v prirodzenej medzidunovej depresii v 

nadmorskej výške 153 až 149 m n. m., na východe je 

ohraničená železničnou traťou Bratislava – Břeclav, na 

západe štátnou cestou Malacky – Kúty. Má rozlohu 92 

ha. Dôvodom na vyhlásenie rezervácie bol výskyt 

mokraďovej vegetácie v takej pestrej palete, že 

reprezentovala takmer celú diverzitu mokraďovej 

vegetácie Záhoria. Po rozsiahlych melioračných prácach 

v nížinách Slovenska v šesťdesiatych a sedemdesiatych 

rokoch predstavuje Abrod jeden z posledných zvyškov 

vzácnej kveteny a vegetácie nielen v rámci Záhoria, ale 

aj v rámci celého Slovenska. Našlo v ňom refúgium 

množstvo reliktných a ohrozených rašeliniskových a močiarnych druhov flóry aj fauny. Takéto 

mokraďové komplexy patria medzi ohrozené v celosvetovom meradle a sú predmetom ochrany zo 

strany Ramsarskej konvencie. Charakter a vzhľad Abrodu sa v priebehu vývoja menil. Abrod 

vznikol postupným zarastaním prirodzenej vodnej 

plochy v medzidunovej depresii. Na začiatku 

mladšieho subatlantika prevládali vo vegetácii jelšové 

lesy. Krippel (1965) zaznamenal v peľovom spektre 

výrazný ústup jelše v dôsledku ľudskej činnosti v 

najmladšom období subatlantika. Lúčny charakter 

Abrodu sa udržoval neustálym vkladom dodatkovej 

energie - kosením, ktorá pôsobí proti návratu 

prirodzenou sukcesiou k jelšovému lesu. V poslednom 

čase zabezpečoval kosenie väčšej časti Abrodu 

užívateľ lokality ŠM Veľké Leváre. Snahou je dosiahnuť dohodu s vedením štátneho majetku o 

zabezpečení trvalého kosenia väčšej časti Abrodu, ktorú neobhospodarujú súkromní vlastníci. 
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1.6. Obchodné prevádzky v obci 

Obchody s potravinárskym a zmiešaným tovarom:  

COOP Jednota Senica 

Rozličný tovar p. Stanková 

Potraviny p. Studeničová 

Mäso-údeniny 

ELDAM 

Potraviny p. Vidová 

Obchody s priemyselným tovarom:  

STAVEX – stavebniny 

Rozličný tovar – Vrablec 

Obchody s textilom:  

Textil p. Nízka 

Textil p. Ilešová 

Kvetinárstvo:  

Kvetinárstvo ELA p. Hasáková 

Kaderníctvo:  

Kaderníctvo p. Lopošová  

Kaderníctvo p. Prekopová 

Ostatné prevádzky 

Záhradkárske potreby 
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reštaurácia DANTE  CAFE CLUB  

         pohostinstvo u Marišky         ELDAM           AMALA 

                     

U DRAKA         CASINO      MENDOSINO          PIZZERIA ALEX 

              

Ďaľšie firmy v obci 

Firma ALMAT – výrobňa mäsových produktov 

DAMONAX - Výroba drevených okien, dverí, nábytku, obkladov a interiérových prvkov  

RICHTER RASEN SLOVAKIA s. r. o. - firma pestuje trávniky na výmere okolo 200 ha. 
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1.7. Výchova a vzdelávanie 

 

Základná škola s materskou školou v Závode 

 

 

     Výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje 

Základná škola s materskou školou. Jej súčasťou je 

základná škola, materská škola, školský klub detí 

a školská jedáleň. Škola má právnu subjektivitu.  

V roku 2011 sa rozlúčili s učiteľkou  Mgr. Janou 

Kovačovskou – nástup na MD, pani učiteľkou 

Alexandrou Bučekovou, ktorá zastupovala učiteľku 

Jozefínu Slovinskú počas materskej dovolenky,  

upratovačkou Zlaticou  Hmurčík – Solárovou – nástup na MD. Noví kolegovia : Mgr. Miroslava 

Vrbinská ZŠ, Veronika Macháčková. 

Riaditeľ školy:               Mgr. Katarína Blechová 

Zástupca riaditeľa pre ZŠ:             Mgr. Anna Jurkovičová 

Zástupca riaditeľa pre MŠ:            Martina Alertová 

Vedúca ŠJ:              Blanka Čembová 

Ekonómka:               Stanislava Smrtičová 

Adresa:                           Sokolská 81, 908 72  Závod                                 

Kontakt:                         tel.: 034/7799265, www.zszavod.edu.sk 
 

MATERSKÁ ŠKOLA – je v prevádzke denne od 6,30 do 16,30 hod. Navštevuje ju 75 detí 

zaradených do troch oddelení. V MŠ je 6 učiteliek: M. Allertová, J. Slovinská, E. Hollá, J. Knéblová, 

M. Minxová a M. Čutková.   

V MŠ prebieha predprimárne vzdelávanie detí podľa školského programu FLORIAN, ktorý 

vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0.  

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dieťa získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo 

vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Dieťa je 

http://www.zszavod.edu.sk/
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propravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život 

v spoločnosti. V materskej škole sa rozvíjajú psychomotorické, osobnostné, sociálne, 

komunikatívne, učebné a informačné kompetencie. Kompetencie sú spracované na základe 

odporúčania Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 18. 12. 2006 o kľúčových kompetenciách pre 

celoživotné vzdelávanie.   

Vlastné zameranie MŠ: 

regionálna výchova, poznávanie histórie,ľudových zvykov a tradíciíí, návštevy kultúrnych podujatí,  

výučba nemeckého jazyka, posilňovanie individuálneho prístupu a podpora osobnostného rastu, 

spolupráca s PPP Malacky, rozvoj verbálnej komunikácie,empatie,prosociálneho správania, 

kooperácie, získavanie potrebných vedomostí a zručností , rozvoj tvorivosti, motoriky an 

psychomotoriky, rešpektovanie rodinného prostredia, rešpektovanie osobnosti dieťaťa, ochrana 

zdravia a bezpečnosti detí, práca v záujmových krúžkoch, spolupráca s rodinou, ochrana životného 

prostredia, otužovanie,  šport, vychádzky, výlety, láska k umeniu, estetické stenie, podnetné 

vnútorné i vonkajšie prostredie,  oraganizovanie akcii v spolupráci s RZ pri MŠ.  

V materskej škole sa realizujú projekty Škola podporujúca zdravie a Interkulturálne vzdelávanie 

detí a dospelých.      

Akcie v MŠ: 

Dziňová výstavka, Zúbkové kráľovstvo – Allertová, kreslím, kreslím, maľujem – Allertová, 

Záhorácky sláviček – Minxová, mám básničku na jazýčku – Čutková, detská olympiáda - Allertová, 

Knéblová, predstavenie ku dňu matiek, divadielko v KD, Deň detskej radosti, športovo- pohybové 

dopoludnie ku dňu otcov, predplavecký výcvik, rozlúčka s predškolákmi, výtvarné súťaže v CVČ – 

Čutková, karneval v MŠ, návšteva hasičov, návšteva hospodárskeho dvora u Fabušovcov,  branná 

vycházka, výlet ZOO Bratislava, návštava zmrzlinárne v Závode, Vianočný koncert Mia, Kúzelník 

v škôlke, Mikuláš v MŠ, Vianočná besiedka, cirkus v MŠ, hudobné predstavenie - zvieratká v ZOO 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – súčasťou základnej školy je aj školský klub detí, ktorý navštevuje 44 

žiakov, a je v prevádzke denne. Deti tu majú priestor 

na odpočinok, zábavu, rozvoj záujmov, prípravu 

na plnenie si školských povinností, pre deti 1. stupňa 

navštevujúce ŠKD platí výchovný program 

vypracovaný kvalifikovanými vychovávateľkami ŠKD. 

ŠKD je školské zariadenie, ktoré tvorí pre deti 

priaznivý prechod medzi učením a rodinou. ŠKD má 

funkciu výchovnú, vzdelávaciu, regeneračnú, 

kompenzačnú a sociálnu. ŠKD ponúka bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu, 

nestresujúce prostredie, pestrý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, činnosť podporujúcu 

tímovú prácu, podoru iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.  
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Školský klub detí cielene motivuje deti vytvárať si návyky 

na aktívne trávenie voľného času. Aktivity majú 

oddychový, rekreačný, relaxačný a záujmový charakter. 

Súčasťou program je aj príprava na vyučovanie, ktorá 

umožňuje hravou formou a didaktickými hrami precvičiť 

vedomosti nadobudnuté na vyučovaní. Cieľom výchovno-

vzdelávacej práce je posilňovať kvalitu sociálnych zručností 

žiakov, prispievať k rozvoju kľúčových kompetencií 

každého žiaka, nadviazať kontakt na základy položené v 

predškolskom vzdelávaní, vhodne dopĺňať kompetencie 

získané pri výchove v rodine, na vyučovaní, v škole.     

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – súčasťou základnej školy je aj školská jedáleň, v ktorej sa stravuj 209 

detí. V ŠJ pracujú: Blanka Čembová – vedúca ŠJ, Anna Benkovičová – hlavná kuchárka, Jana 

Markovičová – kuchárka a Anna Studeničová – kuchárka.   

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom, ku kultúre stolovania a dodržiavania 

hygienických zásad. Strava v školskej jedálni je bohatá a pestrá, obsahuje dostatok čerstvého 

ovocia a zeleniny. Deťom sú pravidelne podávané rôzne mliečne výrobky. Strava je pripravovaná 

podľa noriem s dôrazom na vyváženú štruktúru jedál a zdravú výživu.   

ZÁKLADNÁ ŠKOLA – vyučovanie prebieha 

v súlade s učebnými osnovami a učebnými plánmi 

pre 1. a 2. st. ZŠ. Škola má primerané priestorové 

aj materiálne podmienky, ktoré ďalej v spolupráci 

s obcou a inými organizáciami rozvíja. Všetci jej 

pedagogickí zamestnanci majú potrebné odborné 

a pedagogické vzdelanie. ZŠ navštevovalo 211 

detí, počet tried 10, venovalo sa im 17 

pedagogických pracovníkov. Celkovo sa o výchovu, vzdelávanie a bezpečnú prevádzku školy 

staralo 33 zamestnancov. Škola zabezpečuje aj 

širokú ponuku voľnočasových aktivít vo forme 

záujmových krúžkov, tvorivých dielní a akcií školy 

na podporu talentov, schopností a zručností pre 

deti a mládež v obci. V rámci projektu Otvorená 

škola poskytuje svoju počítačovú učebňu a prístup 

na internet žiakom, rodičom aj ostatnej verejnosti.  

Štátny vzdelávací program – vymedzuje povinný 
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obsah výchovy a vzdelávania   

Školský vzdelávací program – základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a 

vzdelávanie v školách, predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní, umožňuje posilniť autonómiu 

školy. Vytvára priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania podľa špecifického zamerania 

školy, potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných  

Výchovný program – základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno – vzdelávacia 

činnosť v škole.  

 V roku 2011 sa deti MŠ, žiaci 1. – 8. ročníka ZŠ vzdelávali v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2 podľa školských vzdelávacích programov. Žiaci 9. ročníka 

pokračovali podľa  učebných plánov schválených v rámci doterajších platných predpisov  

pre základné školy.  

 Školské vzdelávacie programy boli rozpracované v zmysle vlastných cieľov výchovy 

a vzdelávania. Smerovali k príprave žiakov na život, rozvíjaniu ich kľúčových kompetencií, 

k príprave k celoživotnému učeniu. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikačných, pracovných 

a sociálnych kompetencií, medziľudských vzťahov, ochranu ľudských práv.  

 V škole boli vytvorené materiálno–technické podmienky pre neustále sebazdokonaľovanie 

učiteľov tak, aby boli zabezpečené personálne potreby školy, zabezpečenie účinných opatrení 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a učiteľov. 

 Okrem plnenia školských vzdelávacích programov  sme venovali osobitnú pozornosť 

preventívnym opatreniam, ktoré boli tiež zamerané na ochranu zdravia, bezpečnosti, 

rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv. Organizovali sme prednášky, besedy, kultúrne 

podujatia, výchovné koncerty, realizovali projekty, venovali sa programom na ochranu proti 

nežiaducim sociálno-patologických javom ako záškoláctvo, drogy, alkoholizmus, šikanovanie, 

rasizmus, intolerancia.   

 Do ŠVP sme začlenili  aj novú prierezovú tému - finančná gramotnosť.   

Materiálne a technické zabezpečenie: 

 Počas  roka 2011 sme pokračovali v modernizácii celého školského zariadenia. Zrealizovali 

sme rôzne opravy, rekonštrukcie, zakúpili nový nábytok, výpočtovú techniku, a revitalizovali 

detské ihrisko. Konkrétne: 

- ukončili sme 3. etapu výmeny plastových oblokov na budove prístavby, v triedach MŠ – 

10 000 € 

- maliarske práce v telocvični -  2 420 € 

- uhradili sme nedoplatok plynu (úniky energie spôsobené počas zimy starými, netesniacimi 

oblokmi a dverami)  –  14 066 € 
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- učebné pomôcky, spotrebný materiál, výpočtová technika, hračky, zariadenie do ŠKD, 

vysávač – 7 660 €  

- maliarske práce v prístavbe ZŠ (RZ) – 2 400 € 

- nákup nábytku do 1., 2., 3. ročníka ZŠ (RZ pri ZŠ) – 2 790 € 

- ďalšie finančné prostriedky na nákup školských potrieb, pomôcok, materiálu na záujmovú 

činnosť žiakov v ŠKD, materiál na VV, mimoškolské podujatia, audiotechniky, knižných 

titulov do školskej knižnice, odmeny a darčeky pre žiakov, cestovné náklady na súťaže, 

oslavy školy, športové potreby,.... – 5 000 € 

- nábytok do MŠ (dar od firmy FEJA) - 1 000 € 

- nábytok do riaditeľne (dar) – 300 € 

- revízia komínov, tech. údržba výpočtovej techniky, alarmu – 1 500 € 

- nákup nových stoličiek a stolíkov, hračiek, učebných pomôcok, spotrebného materiálu, 

autobusová doprava, plavecký výcvik darčeky a odmeny pre deti MŠ (RZ pri MŠ) – 3 000 € 

- trávnatý koberec na detské ihriská (Richter Rassen) – 14 000 € 

- škola získala od Nadácie SPP, v rámci projektu Enviropark Dolné Pomoravie športovú 

výbavu (florbalové hokejky a loptičky, dresy, 2 x brankárska výstroj – cca 1 300 €  

- nákup  pracovného materiálu a stolovacieho servisu do ŠJ – 1 000 € 

- Spolu sme investovali do opráv, údržby, modernizácie školy a školského zariadenia 

finančné prostriedky v hodnote približne – 66 641 €, (t.j. cca 2 000 000 SK). 

Krúžková činnosť: 

Pokračovali sme v záujmovej mimoškolskej činnosti, na škole pracovali krúžky : floorball – 

starší chlapci, floorball – staršie dievčatá, volejbal, cvičenia zo SJ, turistický krúžok, matematický 

krúžok 5. – 6. ročník, matematický krúžok – 9. ročník, streethokej, žurnalistický krúžok, vybíjaná – 

I. stupeň ZŠ, krúžok NJ, stolný tenis, výtvarná činnosť – I. stupeň ZŠ, umelecký krúžok „Len – tilky“, 

výtvarný krúžok MŠ, nemčina MŠ – v rámci projektu Multikulturálne vzdelávanie v MŠ ( Enviropark 

Dolné Pomoravie), anglický jazyk  pre MŠ. 

Vedomostné olympiády, umelecké, športové súťaže a dosiahnuté výsledky: 

Žiaci ZŠ s MŠ Závod sa každoročne zúčastňujú na mnohých športových súťažiach a úspešne 

reprezentujú svojich spolužiakov, ale aj našu obec. Veľká vďaka patrí aj ich pedagogickému 

vedeniu, ktoré im venuje svoj čas a spoločne tvoria skvelý tím.  

Žiaci našej školy sa pod vedením pedagógov, trénerov a rodičov pripravovali na rôzne 

športové súťaže. Tradične sme organizovali školské turnaje, stretávali sme sa  na priateľských 

zápasoch s okolitými školami, navštívili sme a aktívne sme sa zapojili do športových podujatí 

vyhlasovaných MŠ SR,  SOV, CVČ Malacky,TJ  a inými športovými organizáciami.  
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Zorganizovali sme, absolvovali sme: 

Január 2011:  

 Floorball, matematická olympiáda 5. ročník, okresné kolo – Jakub Kopiar – úspešný 

riešiteľ, volejbal. 

Február 2011:  

 Floorball, Ples RZ, geografická olympiáda, okresné kolo – Michaela Mračnová, Viktória 

Lisická, Simona Stanková – úspesné riešiteľky. 

Marec 2011: 

 Detský karneval, Zúbkové pramene – školské kolo, prezentácia SOŠ, pytagoriáda, fašiangy 

– kultúrny program, TESTOVANIE 9 – úspešnosť v matematike – 45, 20%, v SJ – 56, 50%, fyzikálna 

olympiáda, okresné kolo – Michaela Mračnová – 1. miesto, postup do krajského kola, „Príroda je 

život pre každého“ – literárna súťaž, Petra Vidová - cena poroty, vybíjaná okresné kolo – 3. 

miesto, MINIMAX – volejbalové turnaje chlapcov a dievčat, 

Matematický klokan – celoslovenská súťaž v matematike, výchovný koncert. 

Apríl 2011: 

 Zúbkové pramene, obvodné kolo – Dávid Lipták, Erik Hupka, Hana Lenghartová, Alica 

Balážová, Vanda Zaklaiová – všetci 1.miesto, postup do okresného kola, Zúbkové pramene 

okresné kolo – 1. miesto Dávid Lipták, 2. miesto Erik Hupka, 3. miesto Hana Lenghartová, Alica 

Balážová – 2. miesto + cena poroty za vlastnú tvorbu, Turnaj mladších žiakov v hokejbale – 2. 

miesto, matematická olympiáda, okresné kolo – 2. miesto Simona Stanková, Deň narcisov – 

verejná zbierka, POSTTEST – turnaj spriatelených škôl vo volejbale – 3. miesto, výchovný koncert, 

Deň Zeme – čistenie areálu školy a chráneného územia JAZERINKY, Mladí záchranári – súťaž CO, 

okresné kolo – 4. Miesto, „Ovečky“ – prednáška o bezpečnom používaní internetu deťmi, 

pytagoriáda, okresné kolo – Erik Hupka – úspešný riešiteľ. 

Máj 2011: 

 Matematický klokan – medzinárodná vedomostná súťaž, úspešní riešitelia: Barbora 

Szitásová, Samuel Schultz, Erik Hupka, Jakub Kopiar, Vanda Zaklaiová, Michaela Mračnová,Lesná 

škola - náučná, vedomostná exkurzia Šaštín – Stráže, Mladí záchranári - okresné kolo súťaže CO – 

3. miesto, mlaší žiaci, 4. miesto, starší žiaci, Deň matiek – rozhlasová relácia ZŠ, kultúrne 

vystúpenie detí MŠ, Deň požiarnikov – návšteva miestnej Požiarnej zbrojnice – deti MŠ, mladší 

žiaci ZŠ, medzinárodný turnaj v stolnom tenise – starší žiaci, Memoriál Ladislava Damboráka - 

turnaj v basketbale, výlet ZOO Bratislava – deti MŠ, „ Na rodinnej farme“ – exkurzia detí MŠ, 

„Hľadáme nového Jozefa Plachého“ – celoslovenská súťaž v behu, Krst knihy – kultúrne 

vuystúpenie žiakov ZŠ, „Iskra – posol plameňa“ – výtvarná súťaž, Martin Király – cena poroty, 

Atletika – okresné kolo, Kristína Martinusová 2. miesto v behu, „Slniečkové deti“ – ochrana 

zdravia, projekt pre MŠ. 
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Jún 2011: 

 Vystúpenie kúzelníka – deti MŠ + 1. stupeň ZŠ, 3D KINO – filmové predstavenie – žiaci ZŠ, 

Exkurzia na Okresnom veliteľstve Požiarnického  a záchranárskeho zboru v Malackách - ukážky 

požiarnickej techniky a prácae záchranárskych  zložiek, ENVIROPARK – športové turnaje, floorball 

dievčatá – 1. miesto, vybíjaná staršie žiačky – 1. miesto, vybíjaná mladší žiaci – 1. miesto, 

floorball starší žiaci – 3. Miesto, Slovenský pohár vo floorballe – dievčatá 3. Miesto, Erik Horváth 

– najlepší brankár turnaja, Vetíčko – zdravá výživa, projekt pre MŠ, Deň otcov – hry a súťaže 

v MŠ, Majstrovstvá sveta vo floorballe – slávnostné otvorenie v Bratislave, účasť na turnaji – starší 

chlapci, „Chemická chow“ – výučbový program – žiaci II. stupňa ZŠ, 60. výročie založenia školy – 

slávnostná akadémia, výchovný koncert, medzinárodný futbalový turnaj, vystúpenie Patrície 

Vittek, Deň otvorených dverí, Olympijský festival detí a mládeže – 2. miesto Kristína Chovancová 

- beh, 3. miesto Ján Procháska - beh, 1. miesto – Kristína Martinusová - beh, 1. miesto štafetový 

beh dievčatá, 2. miesto štafetový beh chlapci, 2. miesto Kristína Žáková – VV, Viktória Lisická – 

2. miesto VV, 3. miesto Karolína Vlková – VV, návšteva „Prezidentského paláca“ v Bratislave – 2. 

stupeň ZŠ. 

Júl – august 2011:  „Bez chleba hody“ – folklórne vystúpenie žiakov ZŠ 

September 2011: 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012, vítanie predškolákov a žiakov 1. ročníka, 

„Pokládka“ trávnatého koberca na detskom ihrisku – brigáda futbalistov TJ Závod, „Večerný beh 

zdravia – beh vďaky SNP“- 1.miesto Marek Figura,2. miesto Richard Chvátal, 3. miesto Kristína 

Martinusová. 

Október 2011: 

 Hodový beh – školské preteky žiackych družstiev, „Tancujúce listy“ – výtvarná súťaž CVČ 

pre deti MŠ a žiakoV ZŠ – 1. miesto kolektívna práca detí ŠKD, Lenka Baňovičová –cena poroty, 

„Aladínová lampa“ – divadelné predstavenie, výchovný koncert ZŠ, „Sláčikové kvarteto“ – 

výchovný koncert – MŠ, „Antidiskrimačný zákon –ľudské práva“  -  výchovno- vzdelávací program  

pre žiakov ZŠ za účasti lektorov zo SNSPĽP v Bratislave, brigáda na školskom dvore, Didaktické hry 

a účelové cvičenia v prírode – MŠ, ZŠ, „Floorball cup“ – medzinárodný turnaj – dievčatá 3. 

miesto, chlapci 6. miesto, „Šarkaniáda“ – púšťanie šarkanov – MŠ + ZŠ, „Kinderiáda“ – atletické 

preteky v Bratislave - 1. stupeň ZŠ, Folklórne vystúpenie pre dôchodcov, „Školy pre budúcnosť“ – 

projekt nadácie Orange, „Cesta mlieka“ – projekt MŠ SR – zdravá výživa, Výstav tekvíc – deti MŠ. 

November 2011: 

 Komparo 2011 – generálka na Testovanie žiakov 9. ročníka, úspešnosť - (ZŠ s MŠ Závod) M 

– 43, 5 %, (SR) 42,6%, (ZŠ s MŠ Závod) SJaL – 53,3%, (SR) 52,2%, matematická olympiáda – školské 

kolo, pytagoriáda – školské kolo, výchovný koncert – ZŠ, „GALILEO“ výtvarná súťaž – ZŠ, Floorball 

– okresné kolo, mladšie dievčatá 2. miesto, staršie dievčatá – 5. miesto, Olympiáda v informatike 
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kategória A,B, „Škola ide na hokej“ – projekt ŠK Slovan Bratislava, starší žiaci ZŠ, „Bobrík“ – 

vedomostná súťaž v informatike, výlet  

na Devín – ZŠ, „SME v škole“ – projekt denníka SME, žiaci ZŠ, exkurzia  

do Bratislavy – ZŠ, „Tvorivé vianočné dielne – deti MŠ, žiaci ZŠ, „Svetluškový pochod“ – deti MŠ, 

žiaci ZŠ. 

December 2011: 

 Olympiáda v SJaL okresné kolo – 1. miesto a postup do krajského kola Vanda Zaklaiová, 

Posedenie dôchodcov – kultúrne vystúpenie žiakov ZŠ, pytagoriáda okresné kolo – 2. miesto 

Dávid Lipták, 4. miesto Sofia Gálová, Erik Hupka, Jaroslav Lošonský, Jakub Kopiar – úspešní 

riešitelia, „MINIMAXVOLEY“ – celoslovenská súťaž vo volejbale, staršie žiačky, geografická 

olympiáda – školské kolo ZŠ, „Vianočný turnaj“ – volejbal staršie dievčatá, filmové predstavenie – 

žiaci ZŠ, Mikuláš v MŠ – besiedka, vianočný koncert, Vianočná akadémia – žiaci ZŠ, vianočná 

besiedka – deti MŠ, Cirkus – kultúrne vystúpenie, Informatika – projekt EÚ. 

Žurnalistika: 

V roku 2011 sme úspešne pokračovali vo vydávaní školského  časopisu  

pod názvom „MUDRLANT“. Tvorba obsahovala: rozhovory s rôznymi osobnosťami obce, školy, 

športovcami, podnikateľmi, vedeckými pracovníkmi, krátke príbehy, exkurzie,  podujatia školy, 

výsledky zo súťaží, módu, krížovky, zábavné testy, ... 

O činnosti školy sme informovali žiakov a občanov na internetovej stránke školy, na internetovej 

stránke obce Závod a internetovej stránke regionálneho spravodajstva „myjany“ a v  regionálnom 

týždenníku „ Záhorák“. 

Výlety: 

ZOO –  (aj MŠ) Bratislava, Lozorno, Lednice, Hodonín, Lešná, Bojnice, Jaskyňa Driny, 

Topoľčany. Pokračovali sme vo výmenných stretnutiach s družobnou školou Lanžhot – ČR. 

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov, školenia: 

 Pedagogickí pracovníci školy pokračovali v rôznych typoch štúdia, čím  

si zvyšovali svoje profesionálne zručnosti, schopnosti a kompetencie v oblasti vzdelávania 

a výchovy: 

M. Allertová – funkčné vzdelávanie, vysokoškolské štúdium, projekt interkulturálne vzdelávanie – 

technická výchova v MŠ, školenie s inšpektorkou ZZK 

M. Čutková –   vysokoškolské štúdium, PaSA, školská reforma (ukončené kreditové vzdelávanie) 

K. Blechová, A. Jurkovičová – funkčné vzdelávanie  

J. Šišuláková, B. Lukáčková, M. Vrbinská – AJ 

J. Jediná – Informatika, úspešne ukončené 
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D. Zajacová – DPŠ, úspešne ukončené 

J. Mäsiar -  modernizácia vzdelávania na ZŠ, úspešne ukončené  

K. Blechová – modernizácia vzdelávania na ZŠ 

V. Vávrová – kontinuálne vzdelávanie NV 

A.Mäsiarová – výchovné poradenstvo 

A.Šišoláková – vyučovanie RJ na ZŠ, športové súťaže a podujatia na školách 

D. Mrázová – sexuálna výchova na ZŠ, ON, dejepis 

J. Knéblová,  – výpočtová technika, kreditované vzdelávanie- digitálne technológie  

M. Minxová – výpočtová technika, kreditované vzdelávanie- digitálne technológie  

B. Čembová – školenia v oblasti školského stravovania  

S. Smrtičová – školenia v oblasti ekonómie a účtovníctva  

školenie cez interkulturálne vzdelávanie- práca na interaktívnej tab.- všetky učiteľky MŠ okrem 

p.Minxovej 

Spolupráca s odbornými inštitúciami, občianskymi a záujmovými združeniami, podnikateľskou 

obcou: 

 Aj v roku 2011 sme  pokračovali vo vzájomnej dlhodobej spolupráci s Ministerstvom 

školstva  SR,  KŠÚ Bratislava , Metodickým centrom v Bratislave, CPPPaP v Malackách, Policajným 

zborom SR, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách, CVČ Malacky, 

OÚ Závod, Rodičovským združením  pri materskej škole,  Rodičovským združením  pri základnej 

škole, Jednotou dôchodcov na Slovensku – klubom dôchodcov v obci Závod, so Združením obcí 

Dolného Pomoravia – „ENVIROPARK“, s „DAPHNE“ – Inštitút aplikovanej ekológie 

a environmentálnej výchovy, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, TJ Závod, 

Dobrovoľným hasišským zborom Závod, Poľovníckym združením Závod, Okresnou organizáciou 

Slovenského poľovníckeho zväzu v Malackách, so Slovenským červeným krížom, Ligou proti 

rakovine, Slovenským zväzom floorballu, Slovenskou hokejbalovou úniou, firmou FEJA, firmou 

Richter Rassen s.r.o., stavebnou firmou STAVEX.    

 

 

             

 

Školská kronika obsahuje prvé záznamy z roku 1948. Povereníctvo školstva a osvety so 

súhlasom Ministerstva financií zriadilo v Závode Strednú školu s platnosťou od 1. 

septembra 1948. V školskom roku 1948/1949 bola aktivovaná prvá trieda Strednej školy 
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v Závode a pričlenená ako neúplná stredná škola k Národnej škole v Závode. Túto triedu 

vyučoval učiteľ Alojz Hlavenka. Umiestnená bola v budove "na špitáli". 

V školskom roku 1949/1950 bola Stredná škola v Závode už dvojtriedna a pod vlastnou 

správou. Za riaditeľa ustnovili od 1. 9. 1949 Jána Kalinčíka z Národnej školy v 

Suchohrade. V prvej triede sa učilo 29 žiakov a v druhej triede 42 žiakov. V tomto roku 

ukončilo 10 žiakov školskú 

dochádzku. Školský rok 

1950/1951 sa začal 1. septembra 

1950 slávnostným sprievodom 

žiakov obcou. Škola mala v tomto 

školskom roku 4 triedy. 

Vyučovalo sa striedavo v triedach 

národnej školy. Dňa 3. 5. 1951 sa 

začalo vyučovať v novostavbe 

národnej a strednej školy. Dňa 

28. 6. 1951 prebehla kvalitatívna kolaudácia novostavby školskej budovy. Školskú 

budovu začali stavať v septembri 1947 podľa plánu architekta Chutica z Bratislavy. 

Dokončenie stavby previedol Stavokombinát Malacky. Budova bola zhruba dokončená v 

roku 1951. Pôvodne to mala byť prízemná päťtriedna národná škola. Podľa Jednotného 

školského zákona z roku 1948 patrila obci Závod aj stredná škola, preto sa rozhodlo, že 

stavba bude dvojposchodová s ústredným kúrením a bude v nej umiestnená aj stredná 

škola. Mala byť pristavená telocvičňa a vyvlastnený dostatočne veľký pozemok pre dvor 

a ihriská školy. V budove mali byť aj byty pre riaditeľov škôl a pre školníka. Závady 

zistené pri kolaudácii a menšie dokončenie prác mali byť odstránené a prevedené do 

konca roka 1951. Budova stála 16 000 000 Kčs.  

Perličky, školský rok 1949/1950: 

30. 9. -  6. 10  - zber zemiakov na štátom majeri Priečne 

23. 3. - 28. 3.  - zalesňovanie 

26. 4. - 28. 4.  - pracovná brigáda učiteľov na novostavbe školy po 6 hodín denne 

10. 6. - a cez prázdniny - hľadanie mandelinky zemiakovej (5 dní) 

27. 6. - exkurzia na výstave priadky morušovej v Břeclave 

- vlastivedná exkurzia do Lakšárskej Novej Vsi 

- vlastivedná exkurzia do Plaveckého Štvrtka k výbuchu zemných plynov 

13. 5. - exkurzia na výstave "Z dvojročnice do päťročnice" v Malackách 

- sporenie na "Dobrú knihu" - objednané 21 kníh 

11. 4. - účasť na Dni mládeže v Malackách - škola získala prvú cenu v speve stredných 

škôl 
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Dňa 15.11. 1952 neodbornou obsluhou nového školníka ústredného kúrenie vznikol 

požiar strechy na škole. Zhorelo od západnej strany 5 m krovu. Praskol tiež kotol 

ústredného kúrenia. Súčasne s opravou ústredného kúrenia dokončili i výťah v kotolni 

(montáž). Na jar zriadili žiaci so školníkom a uč. zborom park na južnej strane pred 

budovou školy. Od novembra 1952 začali sme medzi žiakmi propagovať školské 

sporenie. V máji 1953 bol stav úspor 8 995 Kčs. Pri peňažnej reforme 1. júna vymenili 

peniaze v pomere 5:1. Dňa 4. 1. 1953 zriadili sme pri našej škole závodnú kuchyňu, v 

ktorej sa stravujú všetci učitelia i s príslušníkmi rodiny. V januári 1953 zriadili v obci 

materskú školu, ktorá je dočasne umiestnená v budove deväťročnej školy. Dňa 19.5. 

podnikli sme celoškolskú vychádzku na št. majetky - Priečne a Tomky. Žiaci si prezreli 

výkrmňu mladého dobytka a ošípaných, farmu vodnej a hrabavej hydiny, salaš, krížovú 

sejbu, heter. kukuricu, ovocnú školku a umelú liaheň. Pri všetkom dostali žiaci výstižný 

odborný výklad od odborníkov ŠM. 

Perličky, školský rok 1953/1954: 

21.9. - brigáda na ŠM Priečne - vyberanie zemiakov 

20.10. - Exkurzia školy do Bratislavy a návšteva výstavy " Vývoj vesmíru, zeme a 

života",návšteva divadelného predstavenia " veselý sen". 

16.11. - Spomienka na hrdinu kap. Jána Nálepku ( školská) 

16.2. -Učitelia sa zúčastnili skúšok z nového slovenského pravopisu 

27.3. - otvorenie Volebného agitačného strediska 

28.4. - boli v našej telocvični celookresné telovýchovné preteky v "štyrboji". Pretekov sa 

zúčastnili i naši žiaci 

6.5.- prehliadka žiakov školským lekárom 

Učiteľský zbor plne chápal veľký historický dosah prvých volieb do NV, preto sa už od 

marca plne zapájal do predvolebnej agitačnej práce. Členovia uč. zboru mávali obdeň 

referáty do MR. Vyzdobili a zariadili Volebné agitačné stredisko a denne mávali v ňom 

službu. Predvolebnú náplň vnášali do dennej vyučovacej práce so žiakmi nacvičovali 

programy na vystúpenia v AS, zapojili sa ako funkcionári do miestnej, okrskovej, 

obvodových a okrskových volebných komisií. Pracovali ako agitátori, robili súpis voličov, 

pomáhali zostavovať voličské zoznamy, legitimačné lístky a iné. Celý učiteľský zbor robil 

rozpisy dodávok, súpisy hospodárskych zvierat, pripravoval kultúrne programy na 

verejné oslavy. 
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1.8.Zdravotníctvo 

Ambulancie v objekte Zdravotného strediska   

Praktický lekár pre dospelých, MUDr. Ján Bobek 

Ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Anna Gajdová 

Zubná ambulancia, MUDr. Oľga Koncová 

Lekáreň PRIMA, PharmDr. Jana Kimličková 
 

 

1.9. Spoločné úradovne pre obce 

V oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany životného prostredia, 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii – spracovanie príslušnej odbornej agendy ku koncu 

roka 2010 pre našu obec a obec Malé Leváre, jeden deň v týždni je zamestnankyňa v obci Malé 

Leváre.  

V oblasti sociálnej pomoci  a opatrovateľskej služby – spracovanie príslušnej odbornej agendy 

pre našu obec sa vykonáva na OcÚ Kostolište, jeden deň v týždni v našej obci.  

 

1.10. Cirkev 

Farnosť bola založená v roku 1630, kedy bola 

postavená aj budova fary. Matrika sa v obci vedie od 

roku 1666, avšak podľa Slovenského národného 

archívu, najstaršie matričné záznamy z tejto obce sú z 

roku 1663. 

V obci je farský úrad, správcom rímsko-katolíckej 

farnosti  bol do polroka 2011 Mgr. Ján Buček, od 

polroka 2011 Mgr. Peter Kudláč.  

 

1.11. Pošta 

 Slovenská pošta, a.s,  pracovisko Závod, 

Sokolská 243, 908 72  Závod. Poskytuje služby pre 

verejnosť denne okrem soboty a nedele. 

Vykonáva činnosti ako podanie, preprava 

a dodanie listových, balíkových a peňažných 

zásielok. 



VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE ZÁVOD ZA ROK 2011 – po konsolidovanej účtovnej závierke  
28 

 

1.12. Kultúra 

 

Kultúra – nehmotné dedičstvo našich starých otcov a materí, klenotnica ľudovej tvorby, 

ktorú každý z nás dostáva do vienka od svojich blízkych už od svojho narodenia. Je len na nás, 

aby sme to krásne prezentovali a ďalej uchovávali pre budúce generácie.  

Na kultúrne vyžitie v našej obci slúži kultúrny dom. Je to budova kde sídli obecný úrad, 

pošta, knižnica, kino, spoločenské sály, klubové priestory, 

kde sa pravidelne týždenne stretávajú dôchodci. Kino sa 

premieta priemerne 1x mesačne. V roku 2011 sa 

premietlo 22 filmových predstavení. Vstupné je 2,00 -

2,50 €. Kino navštívilo 724 divákov, čo je v priemere 33 

divákov na jedno predstavenie. Kultúrny dom je 

využívaný na zasadnutia obecného zastupiteľstva, na 

akadémie 

žiakov 

základnej školy, na prezentačné akcie, predvolebné 

mítingy, zábavy, súkromné oslavy, na skúšky dychovej 

hudby, cvičenia a podobne. V roku 2011 sa v našej obci 

či už v priestoroch kultúrneho domu, pri PZ, na 

poľovníckej chate alebo na štadióne, uskutočnili 

nasledovné akcie: Ples RZ, fašiangy, pochovávanie basy, 

stavanie máje, vysielanie hokejových zápasov z MS na štadióne, nočná súťaž hasičov, juniáles, Bez 

chleba hody, kultúrne leto pri PZ, hodová zábava, hotový futbalový turnaj, Katarínska zábava, 

stretnutie s dôchodcami, Mikulášsky večierok, vianočné trhy, zabíjačka.    

Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia 

inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu v uchovávaní, 

spracúvaní a sprístupňovaní knižničného fondu čitateľom. 

Knižnica je otvorená v pondelok, štvrtok a piatok, 

týždenne 6 hodín. Knižnica každoročne obnovuje 

knižničný fond nákupom nových kníh. V roku 2011 bolo 

v knižnici prihlásených 62 používateľov, z toho bolo 48 

používateľov do 15 rokov. Knižnica vo svojom fonde k 

31.12.2011 evidovala 5 599 kn. jednotiek, z toho 925 kn. jednotiek odbornej literatúry pre 

dospelých, 2 958 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 43 kn. jednotiek odbornej 
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literatúry pre deti a mládež a 1 646 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež. Knižnica 

v roku 2011 uskutočnila 460 výpožičiek.  

Kniha - je zdroj poznania a oddychu 

-  je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas. 

Knižnica je ako most do sveta nových informácií a zážitkov, a práve preto si to, čo máme 

v knižnici chráňme, zveľaďujme a uchovávajme pre budúce generácie. 

 

 

1. 13. Šport 

Tribúna bola otvorená v roku 2009. 

(http://tjzavod.webnode.sk/) Futbalový klub svojimi 

zápasmi zabezpečuje športové vyžitie pre aktívnych i 

pasívnych športovcov, každú druhú nedeľu počas 

futbalovej súťažnej sezóny. Futbalisti zorganizovali 

hodovú zábavu. A mužstvo – Futbal (tréneri: Košický 

Marián, Procházka Ján -Babirát Roman, Vašek Denis, 

Majzún Radovan, Kováč Róbert, Brenkus Radovan, Blecha Marek, Blecha Roman, Žák Roman, 

Procházka Ján, Drahoš Michal, Andrla Richard, Šíp Andrej, 

Šišolák Juraj, Uhrinec Pavol, Krajčír Alexander, Dúška 

Michal) 

- mužstvo sa umiestnilo v jesennej časti súťaže v 4. lige 

Bratislavského futbalového zväzu na 4. mieste len dva 

body za vedúcim tímom Viničné. Bilancia A mužstva po 

jesennej časti je 7 víťazstiev, 2 remízy a 4 prehry s počtom 

bodov 23 a skore 18:14. Súčasný káder pozostáva z 18-tich futbalistov, ktorých trénerom je p. Ján 

Procházka.   

 

V našej obci sú športovci, ktorí reprezentujú obec v rôznych druhoch športu a kluboch.     

 Čemba Lukáš – Futbal - hracia pozícia: stredopoliar, súťaž II. liga západ Career, ŠK Slovan 

Bratislava juniori 

 Čemba Marek – Futbal - prezývka Čembis, hracia pozícia: útočník, Slovan Varnsdorf (CZE) 

 Vrablec Martin – Futbal - mladý futbalový talent z liahne majstrovského Slovana, okrem 

iného i reprezentant Slovenska v kategórií U19, absolvoval sústredenie s úradujúcim 

majstrom ŠK Slovan a svoj talent predvádzal ako skvelý obranca vo viacerých zápasoch, či 

už na Pasienkoch alebo vo Windischgarstene. 
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 Belan Jakub – Box- alias Kubo, boxuje od roku 2009, pôsobí v Amateur Boxing club 

Malacky, počet zápasov 9 z toho 6 víťazných (3 zápasy RSC) 

 Studenič Norbert – Box - alias Sanchez, boxu sa venuje od roku 2009, pôsobí v Amateur 

Boxing club Malacky, absolvoval 7 zápasov z toho 5 bolo víťazných (2 zápasy RSC) 

 Šišolák Mário – Box - alias Hruška, boxuje od roku 2009, pôsobí v Amateur Boxing club 

Malacky, počet zápasov 10 z toho 7 víťazných (3 zápasy RSC) 

 Ivan Kúbek – Kung Fu - 5 rokov člen Školy šeliem, ktorá sídli v Bratislave, zúčastňuje sa 

letných sústredení, ktoré sa konajú každoročne v auguste na Gazárke. Z tohto tradičného 

čínskeho bojového umenia ovláda rôzne štýly boja ako Tang lang quan, flyin fist (lietajúce 

päste), long boxing a základy z Tigra a Bociana  

 Dzúrová Vladimíra – Karate - od roku 2002 je členkou oddielu karate v Malackách kedy 

získala druhý najvyšší technický stupeň 1.dan (čierny pás), ktorý je potvrdený Japonskou 

federáciou karate JKF. Od roku 2006 je tiež trénerkou klubu a venuje sa všetkým vekovým 

skupinám. Orientuje sa najmä na cvičenie kata, ale úspechy zaznamenala aj v športovom 

zápasení kumite. Absolvovala viacero súťaží na Slovensku aj v zahraničí a jej najväčšie 

úspechy sú : bronzová medaila z Majstrovstiev stredoslovenského zväzu karate 2009, dve 

bronzové a jedna strieborná z medzinárodných súťaží  GOJU CUP v Maďarsku.  

 Vrablecová Kristína – Karate - orientuje sa na súborné cvičenie kata, v ktorom aj 

reprezentuje klub v Malackách na rôznych súťažiach 

 Vrablec Martin – Karate - najmladší člen klubu, ktorí vo svojich ôsmich rokoch ukazuje 

veľký talent a odvahu, keď sa spolu s ostatnými reprezentantmi zúčastnil medzinárodnej 

súťaže GOJU CUP 2011 v Maďarsku a získal hneď striebornú medailu v športovom 

zápasení kumite. V tom istom roku sa zúčastnil aj veľkej súťaže Slovenský pohár 

v Bratislave kde taktiež ukoristil medailu a to za tretie miesto v kumite. Jeho úspechy 

a športové nadšenie v takom útlom veku mu sľubujú ešte bohatú reprezentačnú kariéru. 

 Erik Horváth – Karate - orientuje sa na športové zápasenie kumita a v tomto obore tiež 

súťažne reprezentuje klub. Zúčastňuje sa viacerých súťaží. Napriek veľkej konkurencii sa 

mu podarilo ukoristiť jedno tretie miesto zo súťaže v Bratislave.  

 Radovan Baláž – Karate - orientuje sa na športové zápasenie kumita a reprezentuje klub 

na viacerých súťažiach. Vo svojej kategórii sa stretáva s veľmi veľkou konkurenciou, 

v ktorej nie je ľahké sa presadiť. 

 Palkovič Pavol – Atletika - dlhodobo sa venuje atletike. Najväčšie úspechy : 3. miesto 

v Grand prix Záhoria v roku 2009, kde sa započítavajú body z 22 závodov, ktoré sú 

zaradené do Moravsko-Slovenského bežeckého pohára, 4. miesto na Majstrovstvách 
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Slovenska 2009 v kategórii veteránov na dráhe na 1500 m a 5000 m a 1. miesto v Behu 

okolo Slnečných jazier v Senci v roku 2011 v kategórii veteráni nad 50 rokov 

 Palkovič Tomáš – Atletika - rovnako ako jeho otec Pavol sa roky venuje behu. Najväčšie 

úspechy: 4. miesto v kategórii muži na 1500 m na Majstrovstvách Slovenska vonku v roku 

2009, 5. miesto kat. muži na 800 m Majstrovstvá Slovenska v hale v roku 2010, 5. miesto 

v kategórii muži míliari na Majstrovstvách Slovenska v krose 2011, 6. miesto kat. muži 

1500 m Majstrovstvá Slovenska v hale 2011, 3. miesto kat. muži 1500 m na Grand prix 

Slovenska 2011 a 3. miesto kat. muži na 3000 m na Majstrovstvách západoslovenskej 

oblasti v hale. 

 Baňovičová Monika – Atletika - zameriava sa na disciplíny: 100 m, 200 m, 100 m 

prekážok, diaľka, trojskok. Je niekoľkonásobná majsterka Slovenska v kategórii starší žiaci 

a dorast, držiteľka slovenských rekordov na 60 m prekážok (žiacka i dorastenecká 

kategória v hale), 150 m (taktiež v hale), 80 m prekážok a členka štafety starších žiačok AC 

Malacky, ktorá taktiež drží slovenský rekord na 4 x 200 m. Jej najväčšie úspechy boli 

kvalifikovanie sa na MS do 17 rokov v Lille a na EYOF do Trabzonu. 

 Kynológia (Saskia Durkošová, Zuzana Durkošová, Marek Miženko, Milan Egl, Igor Adámy, 

Natália Spišeková, Martin Kozárek) -  táto skupinka občanov sa venuje športovej kynológii, 

ktorá sa zaoberá výcvikom psov. Obsahuje disciplíny ako sú stopa, poslušnosť a obrana. 

Členovia tohto tímu majú veľké úspechy na rôznych súťažiach a stále sa aktívne pripravujú 

na ďalšie preteky. Najúspešnejší členovia tímu sú Marek Miženko, ktorý okrem mnohých 

víťazstiev je aj Majster Záhoria 2011, Saskia Durkošová, ktorá taktiež úspešne 

reprezentuje svoj tím a plní všetky dôležité skúšky SVV, Milan Egl bol úspešný na mnohých 

výstavách nie len na Slovensku a Martin Kozárek taktiež úspešný na mnohých výstavách, 

okrem toho veľmi vážený kynológ, dlhoročný chovateľ a oficiálny rozhodca pre výkon psa 

podľa Národného skúšobného poriadku SR. 

 

1.14. Hasiči 

V strede obce stojí hasičská zbrojnica. V 

roku 2010 sme dostali do výpožičky z KHZ 

hasičské auto. Hasiči v obci, pravidelne každý 

rok organizujú stavanie máje, zúčastňujú sa 

hasičských súťaží, poriadajú nočnú hasičskú 

súťaž o pohár starostu obce ktorá má za tie 

roky už dobré meno v širokom okolí. 

V posledných rokoch organizujú s finančným 
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prispením OÚ, ktorý zabezpečuje hudobnú produkciu 

po finančnej stránke, „kultúrne leto“ – nedeľné 

popoludnia v parku pri hasičskej zbrojnici.  

Plameň – mladí hasiči 
Hasičský zbor v Závode sa aktívne zúčastňuje 

hasičských súťaži v disciplíne požiarny útok s vodou a 

štafeta. V roku 2011mali dve družstvá a to muži a ženy. 

Družstvo žien sa však rozpadlo, preto sa družstvá spojili 

a súťažia ženy aj muži za mužské družstvo. S pomedzi 

nich vynikli dievčatá sestry Martina a Renáta Vílemové a Silvia Hlavenková. Na okresnom kole v 

prebore jednotlivca treba spomenúť Maria Maxiána, ktorý si vybehal druhú výkonnostnú triedu s 

časom 14.42 sek. 

Ostatné výsledky sú nasledovné: Okresné kolo v požiarnom útoku s vodou v Moravskom Svätom 

Jáne - 26,48  sek. štafeta 95,08 sek. skončili na 11 mieste.  

Niektoré časy z ligových súťaži:  

- Moravský sv. Ján pohárová súťaž čas 26,35  -  na 7 mieste. 

- Závod pohár starostu obce nočná súťaž čas 54,94 - na 15 mieste. 

- Sobotište pohárová súťaž čas 21,36 - na 5 mieste 

- Štefanov pohárová súťaž 23,84 - na 6 miesto. 

Zúčastňovali sa súťaži v okresoch Malacky , Senica, Skalica, Senec, Nové mesto Nad Váhom, 

Trnava. Naši hasiči sa Hasičskej ligy zúčastňujú od jej vzniku a treba dodať, že rok 2011 bol 12. 

ročník tejto súťaže. 

 

1.15. Rybári 

Športový rybolov (predseda MO SRZ Závod - Ján Verner) - dobrovoľná záujmová 

organizácia združujúca občanov SR, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, 

ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Združenie organizuje rybárské preteky aj detské preteky 

a jeho členovia sa môžu pochváliť slušnými úlovkami a úspechmi z pretekov. 

 

1.16. Poľovníci 

Poľovný revír Závod má celkovú výmeru 2878 ha, z toho 823 ha lesa. Je zaradený do 

oblasti Záhorie, podoblasť Šaštín- Stráže S I/1 s hlavným chovom srnčej zveri a pridruženým 

chovom diviačej zveri. Z ratincovej zveri sa v ňom vyskytuje ešte jelenia a danielia zver.  Z drobnej 

úžitkovej zveri je to zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná, kačica divá, hus divá a 

sluka lesná. Prírodné podmienky pre zver, čo sa týka úživnosti revíru, sú priemerné. Čo sa týka 
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polohy a členitosti – striedanie lesných porastov s poľnohospodárskymi pozemkami, má tu zver 

výborné podmienky pre život. To sa samozrejme odzrkadľuje na jej početnosti a kvalite. Lokality 

ako Lizák, Rozumec, Markovec, Medáre, Košariská, Ose, Pelinky, Draková, Usranec, Kadub a iné 

boli vždy pre zver veľmi atraktívne. Poľovnícke združenie Závod má svoje svetlé perspektívy do 

budúcna, napriek v súčasnosti zložitým spoločensko-ekonomiským podmienkam. Zárukou toho je 

početná omladina v našich radoch, jej dobrá symbióza so staršou generáciou poľovníkov, ktorí jej 

zabezpečili aj pomerne dobré materiálne podmienky pre ďalšiu úspešnú poľovnícku činnosť. 

 

 

1.17 Organizačná štruktúra obce 

Orgány obce vo volebnom období  - od 23. 12. 2010 – 2014 

Starosta obce:    Ing. Peter Vrablec  

Zástupca starostu obce:  Ing. Mária Středová  

Hlavná kontrolórka obce:  Darina Majzúnová, od 14. 09. 2011 Mgr. Iveta Balejčíková 

Poslanci Obecného zastupiteľstva: 
 
1. Ing. Oľga Zajícová    SMER - SD 

2. Ing. Mária Středová    NEKA 

3. JUDr. Richard Hollý       KDH 

4. Miroslav Kopiar       KDH  

5. Richard Rusňák                    KDH 

6. Jozef Prelec             KDH 

7. Dana Prekopová        NEKA 

8. Bc. Štefan Mikulič – od 17.03.2011   SNS 

9. Mgr. Zlatica Šišoláková – od 08.12.2011  SDKU-DS 

 Vratko Studenič                 SNS – vzdal sa mandátu 

Viera Králová         SNS - zomrela 

 Rada OZ  

JUDr. Richard Hollý, Miroslav Kopiar, Jozef Prelec, Ing. Mária Středová, Ing. Oľga Zajícová 
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Pri obci pracujú nasledovné komisie v zložení: 

 Komisia finančná  

Predseda:            Ing. Mária Středová 
Členovia:            Ing. Oľga Zajícová, Vratko Studenič, Viera Králová, Elena Šišoláková 

Po vzdaní sa mandátu poslanca Vratka Studeniča, bola komisia doplnená poslancom Bc. Štefanom 
Mikuličom, po úmrtí poslankyne Viery Královej bude komisia doplnená v januári 2012.  

 Komisia školsko-kultúrna 

Predseda:             Viera Králová  
Členovia:             Ing. Mária Středová, Dana Prekopová, Anna Lepková 

Po úmrtí poslankyne Viery Královej bude komisia doplnená v januári 2012.  

 Komisia životného prostredia 

Predseda:             JUDr. Richard Hollý 
Členovia:             Richard Rusňák, Jozef Prelec, Katarína Stanková  

 Stavebná komisia 

Predseda:             Ing. Oľga Zajícová 
Členovia:             Miroslav Kopiar, Vratko Studenič, Anna Dvoráková 

Po vzdaní sa mandátu poslanca Vratka Studeniča, bola komisia doplnená poslancom Bc. Štefanom 
Mikuličom. 

Komisia verejného poriadku 

Predseda:             Miroslav Kopiar 
Členovia:              Jozef Prelec, JUDr. Richard Hollý, Dana Prekopová, Elena Maxianová 

Obecný úrad v Závode 

Sídlo: Sokolská 243, 908 72  Závod 

IČO: 00 310 158          DIČ: 2020380131 

tel.: 034/7799254, 7799312   fax:   034/7799324                                              

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Malacky, č.ú. 3203250003/5600 

e-mail:   starosta@obeczavod.sk, sekretariat@obeczavod.sk, stavebnyurad@obeczavod.sk, 

uctovnik@obeczavod.sk 

mailto:starosta@obeczavod.sk
mailto:sekretariat@obeczavod.sk
mailto:stavebnyurad@obeczavod.sk
mailto:uctovnik@obeczavod.sk
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Štruktúra obecného úradu  
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Na obec boli zákonom prenesené niektoré úlohy štátnej správy. Zároveň boli obci 

poskytnuté od štátu potrebné finančné prostriedky na vykonávanie týchto činností. 

Obec vykonáva prenesené kompetencie: 

správu administratívnej agendy, ekonomickú činnosť, správu daní a poplatkov, mzdovú agendu, 

hlásenie pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR, matričnú činnosť, základné školstvo, 

vykonávanie pôsobnosti pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, ochrana prírody 

a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia, výkon štátnej správy 

na úseku stavebného poriadku, technické zabezpečenie prevádzky obce, systém štatistických 

podkladov a zisťovaní. 

Originálnou kompetenciou ktorá prešla zo štátu na obec a je financovaná z vlastných 

prostriedkov obce je opatrovateľská služba. Opatrovateľskú službu poskytuje obec občanom na 

základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci z znení neskorších predpisov. 

Ďalej obec vykonáva ako svoju originálnu kompetenciu osvedčovanie podpisov a listín 

a osvedčovanie podpisov na registroch trestov. 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné 

a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce .  

Obecný úrad nie je členený na odbory, administratívni zamestnanci vykonávajú 

nasledovné činnosti: 

- finančné účtovníctvo, verejné obstarávanie, miestne dane a poplatky, verejnej zelene, správa 

vnútorných vecí, matrika, evidencia obyvateľov, referát verejnoprospešných služieb, dopravy 

a cestného hospodárstva, podnikateľsko-obchodná činnosť, obecného majetku, pokladňa 

Obecného úradu, agenda pre školstvo, výstavba, stavebná činnosť, ochrany životného prostredia, 

personálne a mzdové veci, správa kina, vzdelávania, mládeže a športu, spoločenských obradov, 

spolupráca s cirkvou, referát sociálny a opatrovateľskej služby. 

Administratívni zamestnanci: Dvoráková Anna, Lepková Anna, Maxianová Elena, Ing. Mrázová 

Anna, Stanková Katarína, Šišoláková Elena, od 1. 8. 2011 Emília Zajícová. 

Opatrovateľky, ktoré v priebehu roka 2011 poskytovali služby: Zaklaiová Oldřiška, Halušková 

Marta.   

Ďalší zamestnanci: Černý Ján, Prachár Jaroslav, Smrtič Bohumil, Vlková Anna.  
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1.18 Nefinančné ukazovatele vrátane informácií o vplyve činnosti účtovnej 

jednotky na životné prostredie a zamestnanosť 

 

Obec svojou činnosťou zabezpečuje  aby subjekty pôsobiace v obci dodržiavali normy 

a predpisy  týkajúce sa skvalitnenia životného prostredia a čistoty ovzdušia. 

Prostredníctvom vykonávania aktivačných prác na obci napomáhame občanom dlhodobo 

nezamestnaným  aby nestratili pracovné návyky a aby sa taktiež podieľali na zveľaďovaní obce. Na 

uvedenú činnosť v r. 2011 bola poskytnutá dotácia z ÚPSVaR vo výške 9 852,44 €. 

Vykonávame separovaný zber plastov, papier, akumulátorov, skla, pneumatík, 

elektroodpadu. Odvoz komunálneho odpadu je vykonávaný v pravidelných dvojtýždňových 

intervaloch. Obec zaplatila v roku 2011 za  odvoz, separáciu a uloženie odpadov 48 932 €, príjem 

od občanov a organizácií z obce v roku 2011 bol 40 991 €.  

Cieľom opatrení  - separovania odpadu bolo v čo najvyššej miere zamedziť ukladaniu odpadov 

mimo povolené priestory a zabrániť k značnému znečisťovaniu životného prostredia. 

 

 

2. EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 

2.1. Obec a jej úlohy 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania 

a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce 

alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Svoje 

úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi 

krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce, slúži na plnenie úloh 

obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce možno použiť na 

verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia 

s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj majetok do správy 

rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon 
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štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu 

obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich úhradu 

vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho rozpočtu. 

Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, do 

ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou 

zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. 

o štátnej štatistike.  

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú rozpočtové organizácie a obce v sústave podvojného 

účtovníctva. 

Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje tretia časť zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu 

skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie 

vyžadujú, pričom účtovná závierka tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí 

a z jednotlivých súčastí – súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok. 

Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej závierke. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

Vymedzenie predmetu účtovníctva obsahuje § 2 zákona o účtovníctve ako účtovanie 

a vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele 

majetku a záväzkov, o výnosoch a nákladoch, o príjmoch a výdavkoch, o výsledku hospodárenia 

účtovnej jednotky v roku 2009 v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrenia MF SR, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

rozpočtové organizácie a obce a v znení opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto 

predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie a obce. Zákon č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 19 stanovuje povinnosť overenia individuálnej 

účtovnej závierky a v § 20 vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí 

byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších doplnkov. 
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Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej závierky 

ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania.  Z hľadiska charakteru 

ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných prác,  uzatvorenia 

účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 

- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia, konečné 

zostatky ostatných súvahových účtov, 

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

Od roku 2010 sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.  

 

 

2.2. ROZPOČET obce Závod na rok 2011 a jeho plnenie 

 

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom 

rozpočtovom (kalendárnom) roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy 

a obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým 

osobám pôsobiacim na území obce, obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov 

a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce ako aj zo 

zmlúv. Zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtovým organizáciám zriadeným 

obcou.  

 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov požaduje v rozpočte verejnej správy uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie /vymedzenej 

na základe § 4 ods. 4 cit. zákona a opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 
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druhová, organizačná a ekonomická  klasifikácia/, a to pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej 

správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie zabezpečujú rôzne spoločenské úlohy 

nevýrobnej povahy. Ich prostredníctvom štát plní prevažnú väčšinu svojich hospodársko-

organizačných, kultúrnych, výchovných a iných funkcií.  

Obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie hospodária s rozpočtovými prostriedkami 

a s prostriedkami prijatými od iných subjektov a zostavujú svoj rozpočet príjmov a výdavkov. 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže obec použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec môže svoje úlohy 

financovať aj z prostriedkov  združených s inými obcami, so samostatnými krajmi a s inými 

právnickými osobami alebo fyzickými osobami. 

 

Plnenie rozpočtu a vybraných finančných ukazovateľov obce  

- bežný rozpočet, v ktorom uvádza údaje o bežnom rozpočte príjmov a výdavkov na príslušný 

rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa 

rozpočtovej klasifikácie. Príjmy bežného rozpočtu tvoria položky 111, 121, 133 a kategórie 

210, 220, 240, 290, 310 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Výdavky bežného rozpočtu 

tvoria kategórie 610 až 640 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

- kapitálový rozpočet, v ktorom uvádza údaje o kapitálovom rozpočte príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a o ich realizácii od začiatku roka do konca sledovaného obdobia v členení podľa 

rozpočtovej klasifikácie. Príjmy kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 230, 320 ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie. Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria kategórie 710, 820 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 

- finančné operácie, ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. 

- na stavoch a obratoch bankových účtoch uvádza stavy a obraty bankových syntetických účtov 

a analytických účtov, ktoré má obec Závod otvorené podľa účtovej osnovy a postupov 

účtovania pre rozpočtové organizácie a obce. 

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. 

Rozpočet na rok 2011 bol zostavený v súlade s ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 

rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 

operácie. 
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 01. 2011 uznesením č.12/2011. 

Bol zmenený:  

zmena  schválená dňa 13. 10. 2011, uznesením č. 123/2011 

zmena schválená dňa 08. 12. 2011, uznesením č. 138/2011 

 

Po poslednej schválenej zmene bol rozpočet obce Závod na rok 2011: 

 Rozpočet na rok 2011 Rozpočet po zmene 2011 

Príjmy celkom 936 172 1 209 182 

z toho :   

Bežné príjmy 892 511 1 012 747 

Kapitálové príjmy 0 127 722 

Finančné príjmy 40 000 65 052 

Príjmy RO  3 661 3 661 

Výdavky celkom 936 172 1 037 405 

z toho :   

Bežné výdavky 487 831 505 608 

Kapitálové výdavky 0 47 232 

Finančné výdavky 40 000 40 000 

Bežné výdavky RO  408 341 444 565 

 

 

2.2.1. Bilancia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011, porovnanie s rokom 

2009 a 2010 

      2009  2010  2011 
Položka:                                               Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť 

100 - Daňové príjmy    578 094    492 122  570 383 
111 - výnos dane pre územnú samosprávu         484 384  395 404  475 705 

121 - miestne dane                    40 299                    42 785    37 984 

133 - miestne poplatky             43 993    43 535    46 296 

134 – dane z výkonu činnosti       9 418    10 398    10 398 

  
200 - Nedaňové príjmy            127 302  126 527  144 863 
211 – príjmy z podnikania               0         1 500      1 800 

212 - príjmy z prenájmu        20 559         19 348    20 172 

212 – RO – príjmy z prenájmu     -  -     1 509 

221 - správne poplatky       20 125     20 850    16 934 

222 – pokuty, penále              33                       0            0 

223 - administratívne poplatky a iné platby           79 782         68 597    70 537 

223 – RO – administratívne poplatky a iné platby  -  -   11 277 

240 - úroky z vkladov           227             0            0 

243 – úrok z finančného hospodárenia             0           88        209        

292 - ostatné príjmy                    6 576     16 144     21 250 

292 – RO – ostatné príjmy     -  -     1 175 
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300 - Granty a transfery    408 033  387 874  311 410 

311 – tuzemské bežné granty   0  0      2 000 

312 - Transfery v rámci verejnej správy          

- na matriku           2 790     2 674      2 784   

- na stavebný úrad                                     2 356        2 460      2 571 

- na školstvo     353 798  345 278  286 934 

- pozemné komunikácie         134         128         136        

- životné prostredie          393         312      315       

- register obyvateľov          894         902      912      

- na dávky v hm. núdzi – stravovanie     1 360      1 061   1 396     

- na rodinné prídavky         865         679      242          

- motivačný príspevok         114         0          0            

- pomôcky v hmotnej núdzi         315         275      365        

- na aktivačnú činnosť                  350         580   9 852        

- na voľby         4 546      1 486         0     

- komunálne voľby              0      1 439         0    

- referendum              0         504         0    

- povodne               0      1 010         0 

- transfér na vykrytie PD    40 118    29 086         0 

- sčítanie ľudu                0            0  2 903 

- bez chleba hody                             0            0  1 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bežné príjmy spolu:              1 113 429           1 006 523           1 026 656 
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      2009  2010  2011 
Položka:                                                Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť  
230 - Kapitálové príjmy                             680                   13 793        17 722 

233 – predaj pozemkov           680       13 793        17 722 

320 – Kapitálové granty                    16 597         4 332               110 000 

321 – granty                       16 597         4 332                          0 

322 – transfér zo ŠR                0                0              110 000 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
Kapitálové príjmy spolu:                  17 277        18 125         127 722 
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2.2.2. Bilancia výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2011  

600 - Bežné  výdavky               

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť 

Výdavky verejnej správy- sčítanie ľudu – 111 2 903 2 902,73 

Výdavky verejnej správy – 41 243 430 243 429,10 

Finančná a rozpočtová oblasť - 41 3 696 3 696,13 

Všeobecné služby – matrika- 111 2 783 2 784,15 

Všeobecné služby – register -111 912 912,12 

Transakcie dlhu – 41 4 164 4 164,06 

Ochrana pred požiarmi – 41 14 269 14 268,42 

Všeobecná pracovná oblasť – 11T1 9 852 9 852,44 

Správa a údržba ciest – 111 136 136,20 

Správa a údržba ciest – 41 2 852 2 852,18 

Nakladanie s odpadmi – 41 52 682 52 681,86 

Nakladanie s odpadovými vodami – 41 34 327 34 324,63 

Nakladanie s odpadovými vodami – 46 3 459 3 458,72 

Ochrana prírody a krajiny  – 41 2 514 2 513,70 

Ochrana prírody a krajiny - 72 1 000 1 000,00 

Ochrana životného prostredia -111 314 315,15 

Rozvoj obcí – stav. Úrad – 111 2 571 2 570,52 

Rozvoj obcí – 41 1 227 1 226,50 

Zásobovanie vodou – 41 12 583 12 581,27 

Verejné osvetlenie – 41 27 821 27 819,92 

Bývanie a OV – 41 12 835 12 834,28 

Zdravotníctvo – 41 6 825 6 824,96 

Rekreačné a športové služby-41 10 819 10 817,82 

Knižnica – 41 104 104,04 

Ost. Kultúrne služby – 41 31 714 31 712,36 

Ost. kultúrne služby – 111  1 000 1 000,00 

Nábož. a iné spol. služby - 924 923,02 

Vzdelávanie - predškolská výchova - 46 1 196 1 196,08 

Vzdelávanie - predškolská výchova - 46 11 418 11 418,00 

Vzdelávanie - predškolská výchova - 71 1 000 1 000,00 

Vzdelávanie – predškolská výchova - 72 6 739 6 739,26 

Vzdelávanie – predškolská výchova – 11H  1 000 1 000,00 
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Vzdelávanie – predškolská výchova – 111 4 143 4 143,00 

Vzdelávanie – predškolská výchova – 111 77 000 76 999,15 

Vzdelávanie - základné vzdelanie - 41 1 365 1 365,35 

Vzdelávanie - základné vzdelanie - 46 5 587 5 586,78 

Vzdelávanie - základné vzdelanie - 111 282 792 282 791,04 

Vzdelávanie - základné vzdelanie - 71 84 84,38 

Vzdelávanie - základné vzdelanie - 72 1 028 1 027,74 

Vzdelávanie - školské stravovanie - 41 32 255 32 256,70 

Vzdelávanie - školské stravovanie - 72 4 876 4 876,30 

Vzdelávanie – školský klub - 41 21 243 21 242,61 

Vzdelávanie – školský klub - 72 225 224,90 

Sociálne zabezpečenie - staroba 2 269 2 269,30 

Sociálne zabezpečenie – soc. služby 6 069 6 069,50 

Sociálne zabezpečenie- dávky-111 242 242,09 

Sociálne zabezpečenie- dávky-131A 164 163,92 

Dávky soc. pomoci - škola  – 111  1 761,20 1 761,61 

Spolu 950 172,20 950 163,99 

 

 

700 - Kapitálové výdavky     

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť 

Bývanie a OV – kv – 41 1 620 1 620 

Zdravotníctvo – kv – 41 1 440 1 440 

Výdavky verejnej správy –kv - 43 229 229,00 

Ost. Kultúrne služby – kv - 43 630 629,50 

Výdavky verejnej správy – kv - 46  14 948 14 947,56 

Nakladanie s odpadmi – kv - 46 117 116,50 

Nakladanie s odpadovými vodami – 46 23 527 23 526,60 

Rozvoj obcí – úpo – kv - 46  1 024 1 023,69 

Bývanie a OV – kv - 46 1 551 1 551,30 

Rekreačné a športové služby-kv - 46 257 256,50 

Ost. Kultúrne služby – kv - 46 1 889 1 889,43 

spolu 47 232 47 230,08 

 

2.2.3. Bilancia finančných operácii za rok 2011 

Položka:                                                     Rozpočet v €        Skutočnosť v € 

400 - Príjmové finančné operácie      65 052   65 052 

- Zostatok prostriedkov z predch. Roku         81          81 

- Prevody z finančných fondov  64 971   64 971 

800 - Výdavkové finančné operácie      40 000   40 000 

- Splácanie úveru    40 000   40 000 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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2.3.  Plán rozpočtu obce Závod na roky 2012 – 2014: 

Názov položky 
skutočnosť 

 2009 

skutočnosť 

2010 

skutočnosť 

2011 
Plán 2012 

v  € 

Plán 2013 

v  € 

Plán 2014 

v  € 

Príjmy 

celkom   
1 261 770 1 047 396 1 219 431 998 859 981 508 983 611 

  príjmy bežného rozpočtu 1 113 429 1 006 524 1 026 657 952 359 977 008 980 611 

  príjmy kapitálového rozpočtu 17 277 18 124 127 722 35 000 0 0 

  finančné operácie príjmové 131 064 22 748 65 052 11 500 4 500 3 000 

Výdavky 

celkom   
1 130 374 1 028 754 1 037 405 998 859 981 508 983 611 

  výdavky bežného rozpočtu 944 195 962 558 950 173 943 679 941 508 957 611 

  výdavky kapitálového rozpočtu 147 661 15 836 47 232 15 180 0 0 

  finančné operácie výdavkové 38 518 50 360 40 000 40 000 40 000 26 000 

Rozdiel rozpočtu obce za rok  + 131 396 + 18 642 + 182 026 0 0 0 
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Obec Závod od roku 2009 tvorí „Programový rozpočet“ obce Závod.  V programovom rozpočte na 

roky 2011 a na roky 2012 – 2014 sú výdavky obce Závod v  16 programoch. Každý program 

predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný 

dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich časti 

obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta 

a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.  
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Výdavky rozpočtu obce ZÁVOD sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov 

a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre: 

Program 1: Plánovanie, riadenie a kontrola 

                   Podprogram 1.1. Riadenie obce 

                   Podprogram 1.2. Územné plánovanie 

 Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť 

  Prvok 1.3.1. Hlavný kontrolór 

  Prvok 1.3.2. Audit 

 Podprogram 1.4. Daňová, finančná a rozpočtová politika  

  Prvok 1.4.1. Daňová agenda a politika  

  Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika  

  Prvok 1.4.3. Účtovníctvo 

 Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach  

 Podprogram 1.6. Spoločný obecný úrad 

Program 2: Propagácia a marketing 

Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia obce – web stránka, internetová komunikácia 

 Podprogram 2.2. Kronika obce 

 Podprogram 2.3. Miestny rozhlas 

Program 3: Interné služby  

 Podprogram 3.1. Činnosť orgánov obce  

 Podprogram 3.2. Správa, evidencia, údržba  majetku vo vlastníctve obce 

 Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov 

 Podprogram 3.4. Voľby a referendá  

Program 4: Služby občanom 

 Podprogram  4.1. Klientské služby 

  Prvok 4.1.1. Matrika 

  Prvok 4.1.2. Evidencia zvierat 

  Prvok 4.1.3. Rybárske lístky 

  Prvok 4.1.4. Služby podnikateľom 

  Prvok 4.1.5. Evidencia obyvateľov 

  Prvok 4.1.6. Osvedčovanie listín a podpisov 

  Prvok 4.1.7. Prideľovanie súpisných čísiel 

 Podprogram 4.2. Organizácia občianskych obradov 

 Podprogram 4.3. Stavebný úrad, územné rozhodovanie a stavebný poriadok 

 Podprogram 4.4. Cintorínske služby 

Program 5: Bezpečnosť 

 Podprogram 5.1. Ochrana pred požiarmi 

 Podprogram 5.2. Civilná ochrana 

Program 6: Odpadové hospodárstvo 

 Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 

 Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami 

Program 7: Komunikácie 

 Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií 

Program 8: Doprava 

      Podprogram 8.1. autobusová doprava 

Program 9: Vzdelávanie  
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 Podprogram 9.1. Základná škola  

 Podprogram 9.2. Materská škola 

 Podprogram 9.3. Školské stravovanie  

 Podprogram 9.4. Školský klub detí 

Program 10: Šport 

 Podprogram 10.1. Šport na základnej škole - telocvičňa 

 Podprogram 10.2. Telovýchovná jednota - podpora športových aktivít 

Program 11: Kultúra 

 Podprogram 11.1. Kino 

 Podprogram 11.2. Knižnica 

 Podprogram 11.3. Kultúrne leto 

 Podprogram 11.4. Podpora kultúry 

Program 12: Prostredie pre život 

 Podprogram 12.1. Verejné osvetlenie 

 Podprogram 12.2. Verejná zeleň 

 Podprogram 12.3. Obecný vodovod 

 Podprogram 12.4. Deratizácia 

Program 13: Sociálne služby 

 Podprogram 13.1. Opatrovateľská služba  

 Podprogram 13.2. Klub dôchodcov 

 Podprogram 13.3. Jednorazová sociálna výpomoc  

Program 14: Bývanie 

 Podprogram 14.1. Správa a evidencia bytov  

Program 15: Zdravotníctvo 

 Podprogram 15.1. Zdravotné stredisko  

      Podprogram 15.2. Lekáreň  

Program 16: Administratíva 

 Podprogram 16.1. Podporná činnosť – správa obce  
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3. HOSPODÁRENIE OBCE ZÁVOD A ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA 

ZA ROK 2011 

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2011: 

Názov položky 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjmy celkom   936 172 1 209 182 1 219 431 

  príjmy bežného rozpočtu s RO 896 172 1 016 408 1 026 657 

  príjmy kapitálového rozpočtu 0 127 722 127 722 

  finančné operácie príjmové 40 000 65 052 65 052 

Výdavky celkom   936 172 1 037 404 1 037 405 

  výdavky bežného rozpočtu s RO 896 172 950 172 950 173 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 47 232 47 232 

  finančné operácie výdavkové 40 000 40 000 40 000 

Rozpočet obce za rok 2010 0 171 778 182 026 
 

Výsledok hospodárenia 

Číslo účtu  Suma v € 

221  276 255,86 

221 SF -229,03 

221 RF -95 521,70 

211 AÚ (RK) 2 531,30 

 - 357, 379, záväzok -1 000,00 

Spolu 182 036,43 
 

Prebytok rozpočtu obce zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, za rok 2011 vo výške 46 984,63 €  a zostatok finančných operácií v sume 

25 051,80 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov bol na základe rozhodnutia  obecného zastupiteľstva uznesením č.25./2012 

zo dňa 13. 04. 2012 schválený na tvorbu rezervného fondu.  

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely 

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto  prebytku vylučujú:  

 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky RO poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške  110 000,00 €, a to na:  

- kapitálové výdavky pre RO, ktorá bude v roku 2012 použitá.   

Prerokovanie Záverečného účtu obce Závod sa uzatvára výrokom : 

„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 

Uznesením OZ v Závode č. 20/2012 zo dňa 13. 04. 2012 
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4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV  

 

 

Skutočnosť 

k 31.12.2009 

v € 

Skutočnosť 

k 31.12.2010  

v € 

Skutočnosť 

k 31. 12. 

2011 v € 

Predpoklad 

k 31.12.2012 v € 

Predpoklad 

k 31.12.2013 v 

€ 

 

AKTÍVA  5 288 294 5 195 924 5 072 952 5 270 905 5 274 558  

Neobežný majetok 5 052 298 4 882 662 4 701 778 5 055 650 5 076 990  

dlhodobý nehmotný majetok 10 357 18 093 16 792 16 792 16 792  

dlhodobý hmotný 4 082 451 3 905 079 3 725 496 4 079 368 4 100 708  

dlhodobý finančný 959 490 959 490 959 490 959 490 959 490  

Obežný majetok 231 068 309 850 368 426 210 266 192 050  

zásoby 2 198 2 462 1 691 2 000 1 900  

zúčt. medzi subjektami VS 8 179 6 474 5 484 8 250 8 350  

Dlhodobé pohľadávky 0 59 692 0 0 0  

Krátkodobé pohľadávky 38 135 41 645 39 973 35 716 33 930  

Finančné účty  182 556 199 577 321 278 164 300 147 870  

Časové rozlíšenie 4 928 3 412 2 748 4 989 5 518  

PASÍVA  5 288 294 5 195 924 5 072 952 5 270 905 5 274 558  

Vlastné imanie: 3 908 209 3 849 579 3 737 635 4 106 930 4 167 403  

fondy /RF/ 0 0 0 0 0  

výsledok hospodárenia 3 908 209 3 849 579 3 737 635 4 106 930 4 167 403  

Záväzky 324 080 309 668 307 153 146 484 90 334  

rezervy 24 116 19 936 21 152 25 000 23 500  

zúčt. medzi subjekt. VS 14 890 61 110 000 0 0  

dlhodobé /SF/ 872 1 439 796 900 850  

krátkodobé 87 858 142 248 69 221 54 600 40 000  

bankové úvery a výpomoci 196 344 145 984 105 984 65 984 25 984  

Časové rozlíšenie 1 056 005 1 036 677 1 028 164 1 017 491 1 016 821  
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5. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV  

 

P O H Ľ A D Á V K Y 

 

stav pohľadávok k 31.12.2009: 38 135 € 

stav pohľadávok k 31.12.2010: 41 645 € 

stav pohľadávok k 31. 12. 2011: 39 973 € 
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POHĽADÁVKY k 31.12.2010: 41 645 € z toho: 

a) odberatelia :    109 €  

b) ostatné pohľadávky             4 099 € 

c) nedaňové pohľadávky          24 793 €  

d) pohľadávky z daňových príjmov     2 849 € 

e) voči zamestnancom     47 € 

f) iné pohľadávky              9 748 € 

 

 

POHĽADÁVKY k 31.12.2011: 39 973 € z toho: 

g) odberatelia :                    13 €  

h) ostatné pohľadávky                      0 € 

i) nedaňové pohľadávky           22 958 €  

j) pohľadávky z daňových príjmov     1 604 € 

k) voči zamestnancom     57 € 

l) iné pohľadávky            15 341 € 
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Z Á V Ä Z K Y 

Dlhodobé záväzky 

1. sociálny fond    

Sociálny fond Rok 2008 v € Rok 2009 v € Rok 2010 v € Rok 2011 v € 

Stav  k 1.januáru  1 623 583 872 1 439 

Tvorba sociálneho fondu 3 325 3 752  3 786 3 682 

Čerpanie sociálneho fondu 4 635 3 463 3 219 4 325 

Stav k 31.decembru 583 872 1 439 796 

 

2. úver 

Druh 

bankového 

úveru 

podľa 

splatnosti 

Charakter 

bankového 

úveru 

 

Dátum 

splatnosti 

Výška 

v € 

k 31.12.2008 

Výška 

v € 

k 31.12.2009 

Výška 

v € 

k 31.12.2010 

Výška 

v € 

k 31.12.2011 

dlhodobý municipálny  2017 211 707 185 984 145 984 105 984 

dlhodobý termínovaný 2010 23 154 10 360 0 0 

Spolu   234 861 196 344 145 984 105 984 

Krátkodobé záväzky 

1/ Dodávateľské faktúry zostali neuhradené z dôvodu ich doručenia po 31. 12. 2011. Nakoľko 

náklady sa týkali účtovného roka 2011, boli predpísané ako záväzok.  

  stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2009: 30 128 €.  

stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2010: 13 759 €. 

      stav záväzkov voči dodávateľom /321/ k 31.12.2011:  9 888 €. 

  

2/ Na základe operatívnej evidencie – zúčtovacej výplatnej listiny za mesiac december 2011, 

vznikli záväzky voči: 

a) zamestnancom :                  23 964 € 

b) inštitúcii sociálneho a zdravotného poistenia:             14 971 € 

c) daňovému úradu:        2 712 € 

d) za iné záväzky zamestnancov:       5 773 €  

3/ prijaté preddavky /324/        8 681 € 

4/ Nevyfakturované dodávky           601 € 

5/ DPH              443 € 
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Konečný stav záväzkov k 31.12.2010: 142 248 € 

Konečný stav záväzkov k 31.12.2011: 69 221 € 

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011
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Popis /číslo účtu a názov/  K 
31.12.2009 
Suma v €  

K 
31.12.2010 
Suma v € 

K 
31.12.2011 
Suma v € 

501 – Spotreba materiálu  94 619 73 978 84 207 

502 – Spotreba energie 121 090 84 125 101 634 

511 – Opravy a udržiavanie 77 310 111 534 47 306 

512 - cestovné 78 167 294 

513 – Náklady na reprezentáciu  2 779 2 387 4 714 

518 – Ostatné služby  97 321 110 135 118 199 

521 – Mzdové náklady  402 407 421 778 409 024 

524 – zákonné sociálne poistenie 131 022 136 101 136 565 

527 – zákonné sociálne náklady 16 352 17 906 19 899 

531 – daň z motorových vozidiel 1 818 1 745 2 007 

538 – ostatné dane a poplatky 490 380 477 

541 – zostatková cena predaného DN a DH majetku 2 120 3 775 1 442 

544 – zmluvné pokuty a penále 773 0 0 

545 - ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania 0 16 0 

546 – odpis pohľadávky 0 1 098 0 

548 – ostatné náklady na prev. činnosť 10 875 4 201 4 754 

551 – odpisy DN a DH majetku 63 618 63 176 74 184 

553 – tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti 24 116 19 936 21 153 

557 – tvorba zákonných opravných pol. z prev. činn. 0 6 5 

558 – tvorba ost. opr. položiek z prev. činn. 3 366 123 105 9 619 

562 – úroky 7 853 4 038 4 164 

563 – kurzové straty 131 25 171 

568 – ostatné finančné náklady 1 939 3 174 2 640 
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585 – nákl. na transf. z rozp. obce ost. subj. VS 20 052 0 0 

586 – nákl. na transf. z rozp. obce subjektom mimo VS 2 606 1 800 3 150 

591 – splatná daň z príjmov 472 228 2 577 

 1 083 207  1 184 814 1 048 185 

 

Popis /číslo účtu a názov/  K 
31.12.2009 
Suma v €  

K 
31.12.2010 
Suma v € 

K 
31.12.2011 
Suma v € 

602 – Tržby z predaja služieb 119 558 116 324 107  281 

604 – tržby za tovar 0 34 0 

632 – Daňové výnosy samosprávy 537 443 453 358 528 947 

633 – Výnosy z poplatkov  61 124 60 977 57 962 

641 – tržby z predaja DNM a DHM 680 13 793 18 272 

642 – tržby z predaja materiálu 73 211 36 

645 – ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 33 0 0 

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 25 289 23 856 27 727 

653 – zúčt. ost. rezerv z prev. činn. 22 716 24 116 19 936 

657 – zúčt. zákonných opr.  položiek z prev. činnosti  0 0 4 

658 – zúčt. ostatných opravných položiek 4 147 1 775 115 859 

662 - úroky 229 91 213 

663 – kurzové zisky 2 0 0 

693 – výnosy samospr. z BT zo ŠR a od iných subj. VS 402 502 401 095 309 621 

694 – výnosy samospr. z KT zo ŠR a od iných subj. VS 23 755 23 755 24 517 

697 – výnosy samospr. z BT od ost. subj. mimo VS 0 0 1 000 

 1 197 551 1 119 385 1 211 375 
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6. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE 

 

6.1. Členenie finančného majetku obce k 31.12.2011 

Cenné papiere emitenta Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 

podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. z 31.12.2011 je obec Závod 

majiteľom 28 909 ks cenných papierov v menovitej hodnote 33,19 €. 

Konečný stav cenných papierov k 31.12.2011: 959 490 € 

Konečný zostatok finančných prostriedkov obce k 31.12.2011: 

Názov účtu Číslo účtu 

Stav k 

31.12.2009 

v € 

Stav k 

31.12.2010 

v € 

Stav k 

31.12.2011 

v € 

Základný bežný účet 3203250003/5600 127 775,86 23 604,99 180 186,53 

Účet dotácií 3203253001/5600 104,22 5 546,08 255,22 

Účet dotačný 3203258005/5600 98,74 2 057,88 45,83 

účet 3203258013/5600 58,59 21,99 17,55 

účet 3203257002/5600 3 719,59 7 323,68 8 091,78 

Škola – výdavkový účet 3249526001/5600 39,59 16,65 0 

Škola – depozit 3249520005/5600 27 271,31 28 318,78 27 711,21 

Škola – účet ŠJ 3249528007/5600 681,01 811,67 3 157,41 

ÚČTY SPOLU  159 748,91 67 701,72 219 465,53 

Rezervný fond 3203250003/5600 18 700,58 127 358,33 95 521,70 

Účet sociálneho fondu 3203254004/5600 142,41 234,15 229,03 

Účet sociálneho fondu - škola 3249527004/5600 364,40 985,99 354,60 

FONDY SPOLU  19 207,39 128 578,47 96 105,33 

Pokladnica – obec  3 328,62 1 978,11 2 531,30 

Pokladnica – HČ  228,32 369,17 1 574,35 

POKLADNICA SPOLU  3 556,94 2 347,28 4 105,65 

známky  39,72 13,40 26,00 

Stravné lístky  3,00 936,00 1 575,00 

CENINY SPOLU  42,72 949,40 1 601,00 

PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY CELKOM  182 555,96 199 576,87 321 277,51 
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6.2. Členenie dlhodobého hmotného majetku obce k 31.12.2011 

  

PS k 1.1.2009 KZ k 31.12.2009 
KZ 

k 31.12.2010 

Prírastky 

(+) 

Úbytky (-) 

2011 

KZ 

k 31.12.2011 

19 – ostatný dlhodobý nehm. majetok 0 0 0 +17 991 17 991 

21 – budovy a stavby 3 447 914 3 450 086 3 449 192 
+480 475 

-259 356 
3 670 311 

21 – budovy a stavby - škola 578 503 578 503 578 503 0 578 503 

22 – stroje 44 074 45 100 43 981 
+6 145 

-9 128 
40 998 

22 – stroje - škola 5 873 5 873 8 634 0 8 634 

23 – dopravné prostriedky 35 353 38 353 35 614 
+8 948 

-6 182 
38 380 

28 – DHM 1 323 0 0 0 0 

31 – pozemky 907 775 906 384 902 698 
+255 

-1 442 
901 511 

31 – pozemky - škola 60 299 60 299 60 299 0 60 299 

41 - dlhodobý nehm. majetok 7 303 10 357 18 093 -18 093 0 

42 - nedokončené investície 327 864 475 184 480 313 
+46 206 

-495 796 
30 723 

69 - cenné papiere 959 603 959 490 959 490 0 959 490 

SPOLU 6 375 884 6 529 629 6 536 817 
+560 020 

-789 997 
6 306 840 

oprávky  k 19 0 0 0 +1 199 1 199 

oprávky  k 21 909 186 964 604 1 019 160 +58 582 1 077 742 

oprávky  k 21 - škola 438 526 441 155 443 784 +2 628 446 412 

oprávky k 22 32 466 35 411 37 111 
+6 073 

-9 128 
34 056 

oprávky k 22 - škola 3 849 4 095 4 525 +524 5 046 

oprávky k 23 30 074 31 669 30 779 
+5 180 

-6 182 
29 777 

oprávky k 28 539 0 0 0 0 

OP k 42 0 0 118 796 
-113 579 

+5 613 
10 830 

OPRÁVKY  a OP SPOLU 1 414 640 1 476 934 1 654 155 
+79 796 

-128 889 
1 605 062 

CELKOM 4 961 244 5 052 695 4 882 662 
+480 224 

-661 108 
4 701 778 
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6.3. Majetok zachytený na podsúvahovom účte  

 

  

PS k 

1.1.2009 

Prírastky(+) 

Úbytky (-) 

2009 

KZ k 

31.12.2009 

Prírastky (+) 

Úbytky (-) 

2010 

KZ 

k 31.12.2010 

Prírastky 

(+) 

Úbytky (-) 

2011 

KZ 

k 31.12.2011 

750 01 - majetok HČ 0 +1 322,54 1 322,54 0 1 322,54 0 1 322,54 

750 10 - majetok 

obce 
79 866,67 

+1412,80 

-0,37 
81 279,10 -3 131,49 78 147,61 

+6 632,76 

-1 013,95 
83 766,42 

750 20 - CO majetok 4 137,89 -4,45 4 133,44 0 4 133,44 0 4 133,44 

750 30 - majetok vo 

výpožičke 
1 823,99 0 1 823,99 0 1 823,99 0 1 823,99 

750 31 – majetok vo 

výpožičke 
0 0 0 

 

+78 450,32 

 

78 450,32 
0 78 450,32 

771  – DHM - škola 76 461,29 
+17 326,75 

-1 885,20 
91 902,84 

+34 797,91 

– 2 094,95 
124 605,80 -35,54 124 641,34 

CELKOM 162 289,84 
+20 062,09 

-1 890,02 
180 461,91 

+113 248,23 

-5 226,44 
288 483,70 

+6 668,30 

-1 013,95 
294 138,05 
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6.4. Nedokončené investície obce  

 

  

PS k 

1.1.2009 

Prírastky (+) 

Úbytky (-) 

2009 

KZ k 

31.12.2009 

Prírastky 

(+) 

Úbytky (-) 

2010 

KZ 

k 31.12.2010 

Prírastky (+) 

Úbytky (-) 2011 KZ 

k 31.12.2011 

42 01 - 

kanalizácia 
0 +9 661,00 9 661,00 0 9 661,00 

+23 526,60 

-23 526,60 
9 661,00 

42 3 - tribúna 318 433,54 +135 884,33 454 317,87 0 454 317,87 -454 317,87 0 

42 7 - KD 0 0 0 0 0 
+1 889,43 

-1 889,43 
0 

42 9 - VP 2 3 375,82 
+2 172,52 

-2 172,52 
3 375,82 0 3 375,82 0 3 375,82 

42 11 - ZŠ 1 586,67 0 1 586,67 0 1 586,67 0 1 586,67 

42 12 - 

športový areál 
4 467,90 +20,00 4 487,90 

 

0 
4 487,90 0 4 487,90 

42 13 - obst. 

majetku 
0 

+4025,76 

-4 025,76 
0 +500,00 500,00 

+15 806,06 

-15 806,06 
500,00 

42 14 – 

požiarna 

zbrojnica 

0 +1 755,00 1 755,00 0 1 755,00 0 1 755,00 

42 15 – zberný 

dvor 
0 0 0 +4 629,10 4 629,10 +116,50 4 745,60 

42 16 – obst. 

majetku 
0 0 0 

+0,62 

-0,62 
0 0 0 

42 17 – dom 

služieb 
0 0 0 0 0 +1 551,30 1 551,30 

42 18 – 

budova býv. 

MŠ 

0 0 0 0 0 +1 620,00 1 620,00 

42 19 – 

zdravotné 

stredisko 

0 0 0 0 0 +1 440,00 1 440,00 

CELKOM 327 863,93 
+153 518,61 

-6 198,28 
475 184,26 

+5 129,72 

-0,62 
480 313,36 

+45 949,89 

-495 539,96 
30 723,29 
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6.5. Peňažné fondy obce 

1/ Rezervný fond 

Počiatočný stav k 1.1.2009:     12 181,72 € 

Tvorba v roku 2009:      137 582,60 € 

Čerpanie     131 063,74 € 

Konečný stav RF k 31. 12. 2009     18 700,58 € 

 

Tvorba v roku 2010    116 515,62 € 

Čerpanie v roku 2010        7 857,87 € 

Konečný stav RF k 31.12.2010:     127 358,33 € 

 

Tvorba v roku 2011      33 134,53 € 

Čerpanie v roku 2011      64 971,16 € 

Konečný stav RF k 31.12.2011:      95 521,70 € 
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6.6. Prijaté dotácie v roku 2011 

Poskytovateľ 

dotácie 

- 1 - 

Účelové určenie 

dotácie : 

- 2 - 

Zostatok 

nevyčerpanej 

dotácie k 

1.1.2011 

-3- 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2010 

- 4 - 

Suma  

použitých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2010 

- 5 - 

Zúčt. do 

VBO 

(384) 

zrušenie 

-6- 

Rozdiel 

(stĺ.3 + 

stĺ.4-

stĺ.5 ) 

- 7 - 

OÚ Malacky matrika – BV 0 2 784 2 784  0 

OÚ Malacky register – BV 0 912 912  0 

KSÚ 

Bratislava 

stavebný úrad – 

BV 
0 2 571 2 571  0 

 miestne 

komunikácie - 

BV 

0 136 136  0 

KÚŽP 

Bratislava 

životné 

prostredie - BV 
0 315 315  0 

ÚP SVaR 

Malacky 

PnD 
0 242 242  0 
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ÚP SVaR 

Malacky 

pomôcky – BV 
0 365 365  0 

ÚP SVaR 

Malacky 

stravovanie 
80 1 396 1 476  0 

ÚP SVaR 

Malacky 

aktivácia 

nezamestnaných  
-19 9 852 9 852 19 0 

BSK 

Bratislava 

Oprava okien 

MŠ – BV 
0 1 000 1 000  0 

OÚ Malacky Sčítanie ľudu - 

BV 
0 2 903 2 903  0 

Nadácia VÚB Kadub - BV 0 1 000 1 000  0 

KŠÚ 

Bratislava 

školstvo – BV 
0 286 934 286 934  0 

KŠÚ 

Bratislava 

školstvo – KV 
0 110 000 0  110 000 

MK SR 

Bratislava 

Bez chleba hody 
0 1 000 1 000  0 

 

 

6.7.  Poskytnuté dotácie v roku 2011 

 

Obec Závod poskytla v roku 2011 podľa prijatého VZN dotácie na činnosť TJ Závod 

v celovej výške 2 650,- € a Jednote dôchodcov na Slovensku – ZO Závod vo výške 500,- €. Dotácie 

boli prijímateľmi k  31.12.2011 zúčtované.   

 

 

6.8. Overenie účtovnej závierky audítorom 

Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011 overila nezávislá audítorka Ing. Terézia 

Urbanová.  

Uznesením č.   /2012 zo dňa ... ... 2012, OZ v Závode berie na vedomie správu audítora ku KÚZ za 

rok 2011. 

Uznesením č.   /2012 zo dňa ... ... 2012, OZ v Závode berie na vedomie správu audítora k súladu 

konsolidovanej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2011 s výročnou správou. 
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7. ZÁVER 

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 

Konsolidovaná účtovná závierka bola odovzdaná na Daňovom úrade v Bratislave v písomnej aj 

elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. 

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by  

bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

Ostatné údaje neuvedené v tejto výročnej správe týkajúce sa hospodárenia, nakladania 

s majetkom a pod., sú uvedené v inventarizácii majetku obce, v správe o inventarizácii majetku, 

v poznámkach a v záverečnom účte obce Závod ktoré boli spracované k 31.12.2011. 

 

Závod, 17. júl 2012 

 

Vypracovala: Elena Šišoláková – účtovníčka OcÚ 

 

 

Schválené uznesením OZ v Závode č.   /2012 zo dňa ... ... 2012 

 

 

 

          Ing. Peter Vrablec 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 


