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Materská škola Ul. Aurela Stodolu č.1,03601 Martin 

v zastúpení riaditeľkou Mgr. Helenou Krnovou 

 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2016 / 2017 

 

 

Predkladá : 

 

Mgr. Helena Krnová 

riaditeľka materskej školy 

 

 

 

                                     Prerokované na pedagogickej porade  

                                                                   dňa 03.07.2017 

 

 

                                                                  Vyjadrenie rady školy : 

                                                                  Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                                                                  mestu Martin 

                                                                     s ch v á l i ť                                            

                                                                  Správu o výsledkoch a podmienkach 

                                                                  výchovno – vzdelávacej činnosti 

                                                                  za školský rok  2016 /2017 

 

 

                                             ....................................................... 

                                                                   PeadDr.  Tomáš Zanovit                                                                                

                                                                   predseda rady školy 

 

                                                                   

                                                                   Stanovisko zriaďovateľa: 

                                                                   prerokované v Mestskom zastupiteľstve 

                                v Martine dňa.......................... 

 

 

    Mesto Martin 

                                                                   schvaľuje - neschvaľuje 

                                                                   Správu o výsledkoch a podmienkach 

                                                                   výchovno – vzdelávacej činnosti 

                                                                   za školský rok 2016-2017 

 

 

 

 

                           ................................................ 

                                                                    Mgr. art. Andrej Hrnčiar 

                                                                     primátor mesta Martin 
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2016/2017 

 

     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením 

Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov školy: Materská škola Ul. Aurela Stodolu č.1 

Adresa školy: Ul. Aurela Stodolu 1, 03601 Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
0910960960 

Faxové čísla školy:  - 

Internetová stránka školy: www.astodolacik.sk 

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 
msastodolu@centrum.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
Školská jedáleň pri MŠ Ul. Aurela Stodolu 1, Martin 

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Helena Krnová, Mgr. 

Zástupca pre MŠ Ivana Boháčiková  od 1.1.2017 

Vedúca ŠJ Zlatica Habrdová 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 

1. Predseda  : PaedDr. Tomáš Zanovit poslanec MZ 

2. Mgr. Martin Makovník poslanec MZ 

3. Mgr. Alena Schimíková zástupca zriaďovateľa 

4. Marek Lidák zákonný zástupca 

5. Marek Čupala zákonný zástupca 

6. Eva Kovalčíková zákonný zástupca 

7. Judr. Monika Kotianová zákonný zástupca 

8. Ivana Boháčiková pedagogický zamestnanec 

9.  Zuzana Kucková pedagogický zamestnanec 

10. Dana Gergišáková nepedagogický 

zamestnanec 

11. Milan Pazderka fyzická osoba 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 

samosprávy 

29.4.2016 

 

 

 

http://www.astodolacik.sk/
mailto:msastodolu@centrum.sk
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

 

1) Rada školy  

 je iniciatívny, kontrolný a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci 

miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti 

obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej samosprávy. 

 plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich zamestnancov školy a ostatných 

zamestnancov, ktorí sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v 

škole. --- poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.  

 

2) Pedagogická rada školy 

 je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy 

  členmi sú všetci pedagogickí  zamestnanci školy,  

 predstavuje najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-

pedagogického riadenia v škole,  

 jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom, pracovnom 

poriadku a štatúte pedagogickej rady. 

 prerokúva plán práce školy a hodnotí jeho plnenie, 

 hodnotí výsledky výchovnej a vzdelávacej činnosti polročne aj za celý školský rok, 

 rokuje o výchovných opatreniach uložených riaditeľkou MŠ, 

 prerokúva návrh počtu tried na nasledujúci školský rok, 

 rokuje o organizácii výchovno–vzdelávacieho procesu, 

 rokuje o školskom poriadku, 

 rokuje o návrhoch a otázkach, ktoré jej predloží riaditeľka MŠ, resp. ktorýkoľvek jej 

člen, 

 prerokúva kritériá prijímania detí do MŠ 

o prerokúva a odporúča-neodporúča riaditeľovi školy na schválenie, prijatie 

o navrhuje (rieši, zaoberá sa,...), 

o berie na vedomie (správy, analýzy, informácie,...), 

o ukladá len členom pedagogickej rady úlohy (zabezpečuje, plní ,...). 

 PR teda môže rozhodovať vo veci uznesení k určitým bodom svojho programu, ale 

nemá kompetenciu schvaľovať  

 

  3) Rodičovská rada  

 je iniciatívny orgán rodičov detí navštevujúcich materskú školu. Stretáva sa 

minimálne 2x ročne. 

 zastupuje záujmy rodičov školy a predkladá stanoviská a návrhy riaditeľovi školy 

alebo školského zariadenia. 

 spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní, 

zabezpečuje ochranu práv detí a ochranu záujmov rodičov týchto detí. 

 spolupracuje pri zabezpečovaní technického vybavenia školy a vyjadruje sa k 

hospodáreniu školy s finančnými prostriedkami poskytovanými rodičmi, sponzormi a 

podnikateľskými subjektmi.  

 

4) Metodické združenie 

 vedie poverený učiteľ, vymenovaný riaditeľom ako najskúsenejší učiteľ s dobrými 

organizačnými schopnosťami.  
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 Metodické združenie sa zaoberá konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími 

problémami, zohráva významnú rolu aj pri tvorbe alebo prípadnej úprave a zmene 

školského vzdelávacieho programu. 

 členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy  

 plán činnosti MZ schvaľuje riaditeľka  MŠ, 

 Metodické združenie sa ako metodický orgán riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jeho 

štatútu, rokovacieho a pracovného poriadku.  

 poskytuje odbornú pomoc začínajúcim učiteľom v rámci adaptačného vzdelávania, 

 napomáha rozvoju profesijných kompetencií triednych učiteliek, 

 podieľa sa na tvorbe a používaní diagnostických nástrojov na hodnotenie 

(diagnostikovanie) detí, 

 poskytuje odbornú pomoc pri príprave interných projektov materskej školy, pri 

príprave prezentačných materiálov materskej školy, 

 poskytuje odborné konzultácie pre rodičov, partnerov školy, 

 poskytovať vzájomnú odbornú pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie, 

prehlbovanie profesijného a kariérneho rastu všetkých pedagogických zamestnancov. 

 

5) Komisie školy :  

Sú orgány zložené zo zamestnancov školy a plnia úlohy v oblasti hospodárskej a výchovno – 

vzdelávacej činnosti školy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej a civilnej 

ochrany 

 Škodová a odškodňovacia komisia 

 Inventarizačná a likvidačná komisia 

 Likvidačná komisia 

 Stravovacia  komisia 

 Komisia pre výberové konanie a zadávanie prác 

 

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek.

zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2016 Stav k 31. 08. 2017 

Celkový počet detí  Celkový počet detí 

1. trieda: 2/3 r  20 22 

2. trieda: 3ročné 22 22 

3. trieda:  3-4 r 24 25 

4. trieda: 5-6r. 21 22 

5. trieda: 3 ročné 21 22 

6. trieda: 2/3 r. 20 19 

7. trieda: 5-6 r 23 23 

8. trieda:  5-6 r 24 23 

Spolu: 175 178 

 

5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU  
 

Vek detí Počet  

Menej ako 3 ročné (2015) 29 

3-ročné (2014 ) 23 

4-ročné  (2013) 3 

5-ročné  (2012 ) 4 

6-ročné (2011) 1 

Odložená šk. dochádzka 1 

Spolu: 61 
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6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 15 1 1 

Muži 1 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 16 1 1 

Kvalifikovanosť v %: 93,75%                          6,25 % X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 2     12,50%   

do 40 rokov 9     56,25%  1 

do 50 rokov 3      18,75%   

do 60 rokov 2      12,50%   

dôchodcovia 0   

Spolu (veková štruktúra): 16   

 

 

7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 12 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 13 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 0 

do 50 rokov 4 

do 60 rokov 8 

dôchodcovia 1 

Spolu (veková štruktúra): 13 
 

 

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné  2 
 

 

Špecializačné  
- 

 

Aktualizačné  
 

- 

Prípravné atestačné 1 
Edukačná príprava na vykonanie prvej atestácie 

 

Kvalifikačné  1 
Maturitné štúdium predškolskej pedagogiky 

 

Iné  

2 

2 

2 

 

Workschop- tvorivá dielňa výtvarných aktivít 

Envi – pak ( triedenie odpadu) 

Problematika školskej zrelosti 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

- multimediálne prezentácie:  

 Fotogaléria triednych a celoškolských akcií na webovom sídle materskej školy 

 TV Turiec – prezentácia aktivít školy : Deň vody / Deti deťom /Práva dieťaťa 

- spolupráca školy s rodičmi: 

 Pravidelné zasadnutia Výboru rodičovského združenia 

 Triedne tvorivé dielne  

 Celoškolské tvorivé dielne ( Rozprávková záložka, Vianočné a  Veľkonočné ikebany/ 

Eko – tvorivé dielne 

 Konzultačné dni 3x 

 Otvorené hodiny ( Tangram / Školská zrelosť / Zdravý chrbátik / Rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti / Práca s textom / Rozvoj výtvarných zručností..... 

 Verejné čítanie 3x ( Kúzlo rozprávky / Maľované čítanie / Rozprávky so zvieracej 

kolísky 

 Športové popoludnia ( Olympijské dni) 

 Brigáda na školskom dvore 

 1x mesačne poskytovanie   informačných materiálov pre zákonných zástupcov  

z oblasti zdravej výživy a zdravého životného štýlu 

 Na webovej stránke školy formou hrových evalvačných testov ( rodič + dieťa)  

poskytnutá možnosť pre overenie poznatkov detí z jednotlivých obsahových celkov 

 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  

 Akadémia pri príležitosti  25 – výročia založenia školy  

 Vystúpenie detí v rámci výročnej schôdze požiarneho zboru Záturčie 

 Deň otvorených dverí 

 Príspevky do regionálneho časopisu MY 4x 

 

- školský časopis:  

Webová stránka školy ( ročne 4 čísla ) 

 

- iné aktivity:  

 Zapájanie do výtvarných a športových súťaží okresného / krajského / celoslovenského 

charakteru 

 Otvorené hodiny pre pedagógov z iných materských škôl (SPV) 

 Opätovné obhájenie  titulu Škola priateľská deťom 

 Opätovné obhájenie nadstavbového titulu Zelena škola ( veľmi náročné )   

 Organizácia Lyžiarskeho / Plaveckého výcviku 

 Škola v prírode 

 Pravidelné zasadnutia Rady školy / Výboru rodičovského združenia 

 

Projekty školy : 

 Škola priateľská k deťom ( Unicef) 

 Zelená škola 

 Predčitateľská gramotnosť 

 Prevencia šikany 

 Žmurkajúci semafór 

 Premeny prírody 

 Písmenkové rozprávky 
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10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2016/2017 

 

 

 

11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

Zistenia:  v školskom roku 2016-2017 nebola na škole SŠI 

 

12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 

/ 

Grant 

Názov 

projektu / 

grantu 

Stručná char. 

projektu / 

grantu 

Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 

začiatku 

realizácie 

pr. 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

pr. 

Celkový 

rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 
Mesto 

Martin 

M
es

t

o
 

M
a
rt

in
 25-výročie 

školy  

Akadémia  neakceptované      

        

M
Š

V
V

a
Š

 

S
R

         

        

         

F
o

n
d y
 

E
U

         

        

         

IN
É

 

Nadácia 

Kia Motors 

Slovakia 

Rozvoj 

tvorivého 

potencionálu 

dieťaťa 

akceptované 15.3.2017 Śkolský rok 

207/18 

2997,00€ 697,00€ - 

        

Kapacita 

školy: 

180 Skutočný počet 

detí: 
178 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 1  

 Triedy 8  

Z
 t

o
h

o
 Herne 8  

Spálne 4+4 4 kumulované 

s herňou 

Šatne                                           (Áno/Nie) 8  

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) áno  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) áno  

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 10  

Dataprojektory                             (ks) 1  

Interaktívne tabule                       (ks) 6  
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B) športoviská/školský dvor 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 

 definícia cieľa pre školský rok 2017/2018 (jednoznačný, merateľný, realistický, 

realizovateľný a terminovaný): 

 

1. Vytvárať a rozvíjať u detí  cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia 

a kultúrneho dedičstva našich predkov  

Tematické oblasti : 

1.Môj rodný kraj ( rozprávky, príbehy , legendy  spojené s históriou, prírodné krásy, 

regionálne múzeá, prírodovedné múzeá, skanzem, prírodné krásy....) 

2.Moja rodná vlasť( historické a kultúrne pamätihodnosti, geografické zvláštnosti, flóra 

a fauna..) 

3.Tradičná ľudová kultúra ( ľudové piesne, tance, tradičné ľudovoumelecké remeslá, tradičné 

jedlá, regionálne zvyky a obyčaje...) 

2. Rozvíjať interkultúrne kompetencie detí, ich všeobecnú otvorenosť, tolerantnosť a 

pozitívne vnímanie voči  príslušníkom rôznych kultúr. 

Tematické oblasti: 

1. Poznávanie iných kultúr a ich odlišných  sociokultúrnych  špecifík  (odlišné zvyky, rituály, 

tradície, inštitúcie...) 

2. Akceptácia príslušníkov iných kultúr ako plnohodnotných členov spoločnosti ( princíp 

vzájomnosti, spolupráce, normy správania, všeobecne platné hodnoty...) 

3.Implementáciou tém  rozvoja finančnej gramotnosti do ŠkVP rozvíjať na elementárnej 

úrovni  správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti. 
Tematické oblasti : 

1.Základné ľudské  potreby a základné ľudské hodnoty 

2. Postavenie členov rodiny pri zabezpečovaní ľudských potrieb ( hodnota vlastnej pomoci 

v domácnosti) 

3. Ľudská práca / peniaze ( etická súvislosť medzi bohatstvom a chudobou ) 

 

 vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2016/ 2017: 
 

1. Dlhodobé ciele koncepčného zámeru (2016- 2020) : 

1.1. Hlboká orientácia  na dieťa ,  jeho  utváranie   dôvery vo vlastné sily ,  v ľudí a  svet - 

výchova pre  život :  

Realizácia : 

 zoznamovanie detí s globálnymi témami, ktoré  ovplyvňujú súčasný život t.j. sociálne, 

environmentálne, ekonomické a politické procesy vo svete ľudské hodnoty, stav 

životného prostredia, vzťah  domovu a k vlasti 

  ovplyvňovanie mimopoznávacích procesov detí – socializácia/ emocionalizácia / 

správna hodnotová orientácia / riadenie a usmerňovanie seba samého, uznávanie 

a zdôrazňovanie hodnoty človeka, jeho osobnosti, práva na slobodu, šťastie, rozvoj a 

uplatnenie jeho síl 

 výchova k samostatnosti cez zvládanie základných techník a zručností pre riešenie 

problémov, rozvoj záujmov a zručností  detí , oceňovanie vlastnej individuality... 

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa  Áno áno   

Ihrisko  -    

Iné (uviesť) -    
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1.2 Dominantné edukačné zameranie – tvorivá hra: 

Realizácia : 

 realizácia aktivít formou zážitkového učenia  

 uplatňované hry tvorivej dramatiky   rozvíjajúce  motiváciu, myslenie, fantáziu, 

imagináciu – celkový tvorivý potenciál dieťaťa 

1.3. Vytváranie  bezpečného sociálneho  prostredia  na základe vzájomnej dôvery, úcty , 

empatie, solidarity a spolupráce medzi všetkými členmi komunity: 

Realizácia : 

 vytváranie priestoru pre zapájanie zákonných zástupcov do života školy ( námetové 

popoludnia / športové dni / tvorivé dielne... 

 otvorené hodiny pre zákonných zástupcov 

 konzultačné dni 

 triedne a medzitriedne komunikačné kruhy  

 

2.Ciele vychádzajúce z profilácie a tradície školy    

 

2.1. Uplatňovanie inovatívnych  prístupov smerujúcich  k správnemu motorickému  rozvoju 

detí , k podpore ich zdravia  a zdravého životného štýlu  – výchova ku zdraviu 
Realizácia : 

a)Preventívne programy školy / námetové dni a týždne :Svetový deň duševného zdravia/ 

Svetový deň výživy / Deň zdravia- ovocný škriatkovia  /  Sladkosti závislosťou  / Týždeň 

Zúbkovej víly / Magický svet zmyslov / Týždeň  Práva  na ochranu zdravia / Svetový deň 

pohybu / Divadelné predstavenia pedagógov s témou zdravej výživy : Hrnček var - Ako si 

psíček s mačičkou piekli tortu – O jabĺčku  - O sladkom Fridolínovi – O Sladkej babke 

ježibabke – Slávnosť v lese 

b)Utváranie návykov na pravidelnú  celoživotnú pohybovú činnosť : 

 športové popoludnia 

 námetové športové týždne 

 pravidelné skupinové cvičenia : Zdravý chrbátik 

 lyžiarsky výcvik / plavecký kurz 

2.2. Komplexne a kompaktne rozvíjať u detí zložky prírodovednej gramotnosti  

Realizácia :  

a)Doplnenie   environmentálního  programu školy  cieľmi   národného programu  – Zelena 

škola – a jeho pravidelná  implementácia do učebných plánov ŠkVP  

b)Organizovanie  celoškolských  akcií  námetových dní / týždňov  s environmentálnym 

zameraním   

c)Doplnenie  súborov interne  spracovaných  CD s environmentálnym zameraním pre prácu 

s interaktívnou  tabuľou +ML 

d)  praktické činnosti vo forme pokusov a experimentov, ktoré deťom umožnili  pochopiť 

vzťahy v kolobehu života a podporili  schopnosť kritického myslenia ,  schopnosť objavovať  

a nachádzať  funkčnosť vecí a uvedomovať si možnosti  ich zmeny, 

 

2.3. Rozvíjať predčitateľskú a jazykovú gramotnosť-  

Realizácia  cez triedne projekty so zameraním na : 

a)uplatňovanie metód, techník a stratégií podporujúcich rozvoj predčitateľskej a jazykovej 

gramotnosti ( maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh s prediktabilným textom, 

písanie denníkov....) 

b)rozvíjanie psychických a poznávacích procesov podieľajúcich sa na čítaní a písaní t.j. : 

motorika- percepcia ( zraková, sluchová)pravo-ľavá priestorová,  časová orientácia- 

postupnosť, serialita, sekvencia- pozornosť -pamäť- myslenie- rozvoj slovnej zásoby- práca 

s textom (počúvať text s porozumením ) 
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14. SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Materiálno – technické vybavenie Parkovacie miesta pre rodičov 

Profesionalita a zanietenie zamestnancov  

Rozsiahle portfólio organizovaných akcií  

Vysoko odborná úroveň riadenia  

Vysoké pracovné nasadenie všetkých 

zúčastnených 

 

Finančné ohodnotenie  

Pozitívna sociálno – emočná klíma na 

pracovisku 

 

Využitie možnosti získania 

mimorozpočtových finančných zdrojov   

/úspešné projekty zadané vedením školy 

 

Dosahované výchovno – vzdelávacie 

výsledky 

 

Príležitosti: Riziká: 

Možnosť vzdelávania Demografický vývoj 

Kreativita pedagogických zamestnancov Rozširovanie siete  súkromných  materských 

škôl  

 Nepriaznivá zmena legislatívy 

 Nepriaznivá ekonomická situácia 

v niektorých rodinách 

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 Grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho 

materiálu , primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia pri činnosti rozvíjať 

v úzkej spolupráci s rodinou 

 Realizácia : ponuka ML a otvorená hodina pre zákonných zástupcov 

 Rozvíjanie správnych návykov a správnych hodnôt v oblasti finančnej gramotnosti 

Realizácia : vypracovanie portfólia činnosti a aktivít na rozvoj finančnej gramotnosti 

a otvorená hodina pre pedagógov školy v rámci interného metodického vzdelávania  

 Zintenzívniť vzdelávacie pôsobenie smerom k  vytváraniu citu detí pre  kultúrne 

dedičstvo našich predkov  

Realizácia : zahrnuté v koncepčnom zameraní školy( vytvorenie pracovného tímu-Národné 

tradície 

 Zintenzívniť vzdelávacie pôsobenie v oblasti stimulácie hodnotiacich 

a sebahodnotiacich  schopností detí. 

Realizácia : Vzdelávanie zamestnancov v rámci IMS, vytváranie portfólií a zásobníkov aktivít 

  

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Program školy je nastavený v prospech  sociálnej, osobnostnej aj somatickej vyváženosti 

stavu detí : 

 Rovnomerne sa stimuluje rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho kognitívna, citová, motivačná 

aj autoregulačná stránka 

 Individualizujú sa výchovné a vzdelávacie činnosti 

 Podporuje sa spontánny prejav dieťaťa, stimuluje sa vyjadrovanie vlastných pocitov 

a myšlienok 

 Deti sú vedené ku kontrole a regulácii svojho správania 
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 Podporuje sa samostatnosť dieťaťa, jeho rozhodovanie, posudzovanie vecí , tvorivosť 

 Na celom pracovisku a v triedach je vytváraná  pozitívna klíma 

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2016/2017: 

 

Názov krúžku Počet žiakov 

Vedúci krúžku 

(meno 

a priezvisko) 
Tvorivý experiment 10 Stanislava  

Košťálová 

Tanečný / Folklórny 22 Mgr. Slušňáková 

Ing. Rusnáková 

Klub AJ 50 Bc. Kalmanová 

p. Braban 

Športový oddiel 16 Ing. Rakovan 

p. Mažáriová 

Malý prírodovedec 13 Ivana Boháčiková 

Lego 15 p. Janíková 

 

- prehľad umiestnenia  detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných 

športových  súťaží: 

  

Úroveň Súťaž 

Meno dieťaťa  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 

Martinské hviezdičky Družstvo/ štafeta 1. miesto 

 Maťko Zelenák 2. miesto 

   

Celoslovenské 

kolo  

   

   

   

Medzinárodné 

kolo 

   

   

   

 

- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských 

a medzinárodných kolách súťaží  

 

Úroveň Súťaž 

Meno žiaka  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Krajské kolo 
   

   

Celoslovenské 

kolo  

   

   

Medzinárodné 

kolo 
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Materská škola Ul. Aurela Stodolu 1, 036 01 Martin 

v zastúpení riaditeľkou Mgr. Helenou Krnovou  
IČO: 37811797       DIČO: 2021676074 

______________________________________________________ 

 

 

 
Evidenčné číslo: 77/01/17     V Martine dňa: 27.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu 
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Krnová 
riaditeľka školy 
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1.Úvod 
 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu  našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná  

v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR 

č.9/2006 Z.z., Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta Martin. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie 

s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 

Základná charakteristika rozpočtovej organizácie 
 

Právne postavenie materskej školy.  

 

S účinnosťou od 1.7.2002 Okresný úrad v Martine ako orgán štátnej správy na úseku škôl 

a školských zariadení podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 542/1990 o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 4 NR SR č. 279/1993 

Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov zriadil Materskú školu Ul. Aurela 

Stodolu č.1, ako štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.  

Súčasťou štátnej rozpočtovej organizácie sú školské zariadenia bez právnej subjektivity – 

školská kuchyňa a školská jedáleň.  

V právnych vzťahoch vystupuje štátna rozpočtová organizácia vo svojom mene a má 

zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  

 

Štatutárnym orgánom je riaditeľka školy: Mgr. Helena Krnová 

Štatutárnym zástupcom riaditeľky MŠ: Jana Pasztorová 

Vedúca školskej jedálne: Ing. Zlata Habrdová  

 

Predprimárne vzdelávanie. 

 

V zmysle § 27 Zákona č. 245/2008 je materská škola zaradená do sústavy škôl.  

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí od 2 – 7 rokov. 

Materská škola má 8 tried, v ktorých sú zaraďované deti približnej vekovej kategórie. 

Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý 

poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa § 16 odst. 2 zákona č. 245/2008 (Školský zákon) 

a Školského vzdelávacie programu. Školský vzdelávací program v širšom zábere vedie deti 

k osvojeniu kompetencií dôležitých k podpore zdravia, bezpečie a osobnej pohody, rozvíja 

pocity spolunáležitosti so živou a neživou prírodou, vytvára základy etického a estetického 

vzťahu ku kultúre a k umeniu slovenského národa, na aplikačnú úroveň posúva výučbu 

v oblasti detských a ľudských práv a rozširuje komunikatívne kompetencie o elementárne 

základy osvojovania cudzieho jazyka.  

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelávanie je 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (§ 6 a § 7). 

Výchovno – vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk – slovensky.  

 

 

Riadenie materskej školy. 

1. V čase neprítomnosti riaditeľky školy riadi materskú školu jej zástupkyňa.  

2. Na vykonávanie ekonomicko - administratívnych prác je v materskej škole 

zamestnaný samostatný zamestnanec – p. Dana Gergišáková. 

3. Poradnými orgánmi riaditeľky školy sú: 

a. Pedagogická rada – pedagogickí zamestnanci školy 
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b. Metodické združenie / interná metodická skupina – odborná skupina v oblasti 

metodiky a didaktiky 

c. Rada školy ako iniciatívny samosprávny orgán školy  

4. Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, ktorá pripravuje jedlá a nápoje pre 

stravníkov podľa odporúčaných výživových látok, materiálno – spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie vydaných ministerstvom školstva.  

5. Ak zdravotný stav dieťaťa na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára 

vyžaduje osobitné stravovanie, je možné pripravovať aj diétne jedlá (§4 ods. Vyhlášky 

č-330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania)  

 

 

Materská škola ja právnická osoba. Vykonáva správu majetku mesta, ktorý jej bol zverený 

v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Majetok, ktorý ako správca nadobúda, je 

vlastníctvom mesta. Ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku v mene mesta.   

 

Materská škola vedenie stravné na samostatnom bankovom účte t.j. príspevky od zákonného 

zástupcu na úhrady stravy a taktiež z toho účtu priamo uhrádza aj výdavky súvisiace so 

stravovaním.  

 

Svojimi príjmami a výdavkami je zapojená na štátny rozpočet a rozpočet obce. Hospodári 

samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci 

svojho rozpočtu. Svoje príjmy sústreďuje na príjmovom účte a výdavky realizuje 

z výdavkového rozpočtového účtu.  

 

Materská škola poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie s časom prevádzky v pracovné 

dni v čase od 6.00 hod. – 16.30 hod. 

 

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2016:  28   

z toho: 16 pedagogických zamestnancov 

z toho:  8 prevádzkových zamestnancov MŠ 

z toho:  4 prevádzkoví zamestnanci ŠJ  

 

Počet tried: 8 

Evidenčný počet detí k 31.12.2016: 176 

z toho deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 58 

 

 

Delegovaní členovia do Rady škola pri Materskej škole Ul. Aurela Stodolu:  

 

Za mesto Martin:  

1. PaedDr. Zanovit Tomáš – poslanec MZ mesta Martin  

2. Bc. Makovník Martin - poslanec MZ mesta Martin 

3. Mgr. Schmíková Alena – vedúca oddelenia školstva 

 

Za inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:  

1. Pazderka Milan  

 

Za pedagogických zamestnancov:  

1. Boháčiková Ivana 

2. Kucková Zuzana  

 

Za nepedagogických zamestnancov:  

1. Gergišáková Dana 
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Za zákonných zástupcov detí: 

1. Lidák Marek  

2. JUDr. Monika Kotianová 

3. Čupala Marek  

4. Eva Kovalčíková 

 

 

2. Rozpočet:  

 

Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 
 

V  zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších zmien; §-u 6 ods. 12) písm. a) 

zák. 596/2003 Z.z. v znení neskorších zmien; §-u 4 ods. 9) zák. 597/2003 Z.z. v znení 

neskorších zmien boli určené záväzný ukazovateľ schváleného rozpočtu na rok 2016 

a orientačné ukazovatele rozpočtu na roky 2017 - 2018.     

 

V  zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších zmien; §-u 6 ods. 12) zák. 

596/2003 Z.z. v znení neskorších zmien; §-u 4 ods. 9) zák. 597/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov; Všeobecne záväzného nariadenia č.100 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy dieťaťa v materskej školy na území mesta Martin, ktoré bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Martine č. 257/12 zo dňa 12.12.2012, jeho Dodatku č. 5, 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine č.164/15 zo dňa 26.11.2015, boli 

spracované kritéria na rozpis schváleného rozpočtu pre jednotlivé rozpočtové organizácie 

školstva a pridelenie zákonnej dotácie v roku 2016 pre zriaďovateľov neštátnych škôl 

a školských zariadení v roku 2016 podľa nasledovných podmienok:      

 

A.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) pridelené normatívne v zmysle zákona 579/2003 Z.z. 

v znení neskorších zmien, boli jednotlivým školám rozdelené pri základnom rozpise podľa 

výkonových ukazovateľov a normatívu na rok 2016 zverejneného pre jednotlivé školy 

z úrovne MŠVVaŠ. Zriaďovateľ si ponechával v roku 2016 zákonnú rezervu z normatívne 

pridelených prostriedkov zo ŠR na mzdy a prevádzku  vo výške 220 000 €. Zákonnú rezervu 

prerozdelil v zmysle §-u 4 ods. 9) zák. 597/2003 v znení neskorších predpisov do konca 

kalendárneho roka.  

 

B.) Prostriedky zriaďovateľa 

Bežné výdavky na školstvo boli v roku 2016 prideľované z prostriedkov zriaďovateľa 

v zmysle schváleného rozpočtu mesta Martin na rok 2016 a jeho zmien. Zriaďovateľ si 

vyhradzoval právo predložiť mestskému zastupiteľstvu návrhy na zmenu výšky dotácie, resp. 

podmienok, za akých sa  dotácia poskytuje a upraviť kritéria na rok 2016. 

Normatívy na financovanie originálnych kompetencii pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin (obecné) v roku 2016 boli podľa VZN č.100 

a Dodatku  č.5 nasledovné:  

 

Kategória školy, 

školského zariadenia  

 

Dotácia pre obecné školy 

a školské zariadenia 

rok 2016 

 

Dieťa materskej školy  

 

1 937,63  

 

 

Stav detí  k 15.09.2016:    175   Stav detí  k 15.09.2015  bol: 189 

-  z toho predškolákov:      57 (z toho OŠD 2)     -  z toho predškolákov:  61 (z toho OŠD 7) 
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C.) Vlastné zdroje rozpočtovej organizácie  

Rozpis príjmov a výdavkov z vlastných zdrojov bol realizovaný podľa schváleného rozpočtu 

na rok 2016. Prostriedky boli prideľované materskej škole podľa skutočne získaných 

a zúčtovaných príjmov so zriaďovateľom.  

 

Materská škola je povinná:  

- predkladať mesačne informácie o čerpaní rozpočtu formou účtovných výstupov  

ekonomickému odboru MsÚ  

- štvrťročné výkazy sa predkladajú elektronický prostredníctvom RIS.SAM – výkazy a            

v tlačovej podobe v jednom vyhotovení predkladajú na ekonomický odbor MsÚ 

- štvrťročne predkladať správu o hospodárení do 30 kalendárnych dní po skončení 

príslušného štvrťroka s rozpočtovými prostriedkami v predpísanej skladbe údajov, 

ktorej súčasťou je aj zúčtovanie poskytnutých dotácii, neoddeliteľnou súčasťou správy 

o hospodárení musí byť i štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol MŠ SR 1-04 

 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016  

a oznámenie orientačných ukazovateľov rozpočtu na roky 2017  a 2018  

pre rozpočtovú organizáciu  
 

Dňa 27.11.2015 

Záväzne ukazovatele rozpočtu na rok 2016 a  orientačné ukazovatele rozpočtu   na roky 2017 

– 2018 boli určené v zmysle §-u 21 ods. 1) zákona 523/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, §-u 6 ods. 12) písm. a) zák. 596/2003 Z.z. v zmení neskorších zmien, §-u 4 ods. 9) 

zák. 597/2003 Z.z. v znení neskorších  zmien; Všeobecne záväzného nariadenie č.100 

o určení výšky dotácie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy – dieťa materskej školy 

na území mesta Martin, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Martine 

č.257/12 zo dňa 12.12.2012 a jeho dodatku č.5, schváleného uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Martine č. 164/15 zo dňa 26.11.2015.  

Údaje rozpočtoch a ich zmenách je materská škola povinná spracovať aj v programe 

RIS.SAM. Tieto údaje budú predkladané pre MF SR mesačne, vždy do 20. dňa po  skončení 

kalendárneho mesiaca.  

Z pridelených bežných výdavkov (normatívne zo zdrojov zriaďovateľa na originálne 

kompetencie) bol určený záväzný ukazovateľ výdavkov na reprezentačné výdavky vo výške 

150,-€ .  

 

Podprogram rozpočtu 13.1 Materské školy 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 09  Vzdelávanie  

 
Podprogram rozpočtu 14.8 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 10.7 Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi   

 

 

Záväzný ukazovateľ rozpočtu  

Schválený 

rozpočet 

rok  2016 

záväzný 

ukazovateľ  

(údaje v €) 

Rozpočet rok 

2017 

orientačný 

ukazovateľ  

(údaje v €) 

Rozpočet rok 

2018 

orientačný 

ukazovateľ  

(údaje v €) 

Bežné výdavky prostriedky ŠR poskytované 

prostredníctvom OÚ predškoláci   

kód zdroja 111 – nenormatívne ( účelové ) 

 

9 277 

 

9 277  

 

9 277 

Výdavky z prostriedkov ŠR  

na hmotné núdze  kód zdroja 111 

 

650 

 

650 

 

650 
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(podprogram 14.8) 

Bežné výdavky (normatívne) zo zdrojov 

zriaďovateľa na originálne kompetencie v školstve 

kód zdroja -  41 S11 = 4 

 

366 211 

 

389 409 

 

408 880 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov  RO  

kód zdroja 41 S11=7 

24 710 

 

24 710 24 710 

Výdavky celkom (hlavná kategória 600) 400 848 424 046 443 517 

Príjmy celkom (hlavná kategória 200) 

 

24 710 24 710 24 710 

 

Materská škola v hodnotenom období od 01.01. – 31.12.2016 hospodárila s rozpočtovými 

prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania :  

- bežné výdavky zo ŠR na  vzdelávanie  predškolákov – nenormatívne (účelové)  

- výdavky zo štátneho rozpočtu na hmotné núdze  

- bežné (normatívne) výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na originálne kompetencie  

- bežné výdavky – zdroj nenávratnej finančnej výpomoci z MF SR  

- bežné výdavky z vlastných zdrojov rozpočtovej organizácie 

- kapitálové výdavky z vlastných zdrojov rozpočtovej organizácie 

 

 

Zmeny rozpočtu 2016 
Rozpočtové opatrenia 

 
- podľa evidencii  bol rozpočet príjmov a výdavkov materskej školy upravovaný 

nasledovnými rozpočtovými opatreniami (RO):   

 

P. 

č. 

Dátum RO  

opatrenia   

Druh rozpočtového opatrenia Zmena rozpočtu  

1.  15.02.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 v znení 

neskorších predpisov a zák. 597/2003 Z.z. bežné 

výdavky – účelové na predškolákov  – zdroj ŠR – 

KZ  111      

+ 651,00 € 
upravený rozpočet 
        9 928 € 

 

2. 14.03.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č.17/16 zo 

dňa 10.03.2016. Zmeny sú realizované po schválení 

Dodatku č.6 VZN mesta Martin č.100 s účinnosťou od 

1.4.2016 upravený  rozpočet:  

bežné  výdavky (normatívne) na originálne 

kompetencie – zdroj zriaďovateľ  - KZ  41 

(S1+2=04) 

+ 18 320 € 
upravený rozpočet      
         384 531 € 

 

3. 25.04.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č.17/16 zo 

dňa 10.03.2016 bol upravený rozpočet na rok 2016. 

Uznesením č.52/16 zo dňa 22.04.2016  MsZ Martin 

schválilo v zmysle § 19 zák. 583/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov krízový rozpočet.   
bežné  výdavky (normatívne) na originálne 

kompetencie – zdroj zriaďovateľ  - KZ  41 

(S1+2=04) 

- 100 394 € 
upravený rozpočet  
        284 137 € 

 

4. 31.05.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004  Z.z. , zmeny sú 

realizované po schválení záverečného účtu mesta Martin 

za rok 2015 – kapitálové výdavky – vlastné zdroje  

- KZ 46 (S1+2=07) 

+ 26 € 
upravený rozpočet                     
               26 € 

 

5. 22.08.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov a uznesenia MsZ zo dňa 

22.08.2016 upravený rozpočet na rok 2016. Zvýšenie 

+ 100 394 € 
upravený rozpočet                            
        100 394 € 
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krízového rozpočtu Mesta Martin   o použitie návratnej 

finančnej výpomoci z MF SR na výkon samosprávnych 

funkcií mesta. 

bežné  výdavky – zdroj z návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR  - KZ  71 (S1+2=04) 

 

6. 27.09.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č. 120/16 

zo dňa 26.09.2016 bol upravený rozpočet na rok 2016. 

Schválené zvýšenie rozpočtu  z titulu vyššieho výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016. MsZ 

zároveň schválilo zvýšenie krízového rozpočtu v časti 

bežných výdavkov v podprograme 13.1 Materské školy   

bežné  výdavky (normatívne) na originálne 

kompetencie – zdroj zriaďovateľ  - KZ  41 
(S1+2=04) 

+ 100 394 € 
upravený rozpočet                            
        384 531 € 

 

7. 27.09.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č. 120/16 

zo dňa 26.09.2016 bol upravený rozpočet na rok 2016. 

Schválené zvýšenie rozpočtu  z titulu vyššieho výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016. MsZ 

zároveň schválilo zvýšenie krízového rozpočtu v časti 

bežných výdavkov v podprograme 13.1 Materské školy   

bežné  výdavky – zdroj z návratnej finančnej 

výpomoci z MF SR  - KZ  71 (S1+2=04) 

- 100 394 € 
upravený rozpočet                            
            0 € 

 

8. 30.09.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004  Z.z. v znení 

neskorších predpisov upravený rozpočet. Zmeny sú 

realizované na základe žiadosti RO o preklasifikovanie 

vlastných zdrojov z kapitálových na bežné výdavky  

kapitálové výdavky – vlastné zdroje  - KZ 46 
(S1+2=07) 

- 26 € 
upravený rozpočet                            
            0 € 

 

9. 30.09.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004  Z.z. v znení 

neskorších predpisov upravený rozpočet. Zmeny sú 

realizované na základe žiadosti RO o preklasifikovanie 

vlastných zdrojov z kapitálových na bežné výdavky 

bežné výdavky – vlastné zdroje  - KZ 46 
(S1+2=07) 

+ 26 € 
upravený rozpočet                            
          26 € 

 

10. 21.11.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004  Z.z. v znení 

neskorších predpisov  a zákona 597/2003 Z.z. v znení 

neskorších predpisov upravený rozpočet .zo zdrojov 

štátneho rozpočtu predškoláci  na deti, ktoré majú jeden 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

bežné výdavky – účelové predškolákov zo ŠR  

 - KZ 111 

- 217 € 

upravený 

rozpočet                            

9 711 € 

 

11. 28.12.2016 V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004  Z.z. v znení 

neskorších predpisov a po zúčtovaní dotácii zo  zdrojov 

štátneho rozpočtu a vrátkach nedočerpaných 

prostriedkov späť do ŠR bežné výdavky na dotácie 

pre deti v hmotnej núdzi  - KZ 111 

- 349 € 

upravený  

301 € 

 

 

 

Nariadením vlády SR č. 432/2015 sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na pokrytie zvýšených výdavkov z titulu 

valorizácie platových taríf sú realizované zmeny rozpočtu tak, aby celoročne pokryli zvýšené 

výdavky na mzdy, odvody poistného, i ďalšie výdavky súvisiace s osobnými výdavkami. 

Zvýšené mesačné dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (originálne 

kompetencie) budú poskytované v mesiacoch apríl až december 2016.   
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V zmysle §-u 21 ods. 1) zák. 523/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č.17/16 zo 

dňa 10.03.2016 bol upravený rozpočet na rok 2016. Uznesením č.52/16 zo dňa 22.04.2016 MsZ Martin schválilo 

v zmysle § 19 zák. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov krízový rozpočet. Zároveň bol schválený aj 

program konsolidácie rozpočtového hospodárenia. Po skončení nútenej správy bude krízový rozpočet zmenený. 
 

 

Materská škola Ul. Aurela Stodolu Martin 

Rekapitulácia upraveného rozpočtu  k 31.12.2016 

 

Podprogram rozpočtu 13.1 Materské školy 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 09  Vzdelávanie  

 

Podprogram rozpočtu 14.8 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 10.7 Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi   

 

 

 

 
Záväzný ukazovateľ rozpočtu  

Upravený rozpočet 

k 31.12.2016 

 (údaje v €) 
Bežné výdavky prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ 

predškoláci  kód zdroja 111 – nenormatívne ( účelové ) 
9 711 

Výdavky z prostriedkov ŠR na hmotné núdze  kód zdroja 111 

(podprogram 14.8) 

 

301 

Bežné výdavky (normatívne)  zo zdrojov zriaďovateľa  

na originálne kompetencie v školstve, kód zdroja 41 (S1+2 = 04) 
 

384 531 

Výdavky z vlastných zdrojov  RO  

Kód zdroja 41, 46, 72f  (S1+2=07)   SPOLU:  

24 736 

 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov  materskej školy  

Kód zdroja 41 (S1+2=07) 

18 110 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov školskej jedálne  

Kód zdroja 72f  

6 600 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov  RO  

Kód zdroja 46 (S1+2=07) 

26 

VÝDAVKY CELKOM  419 279 
PRÍJMY CELKOM  24 710 

 

 

3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich 

plnenie     
 

 

 
Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 

rozpočet  rok 
2016 

Upravený 

rozpočet 
k 31.12.2016 

Plnenie rozpočtu 

k 31.12.2016 

Percento 

plnenia 
upraveného 

rozpočtu 

 
v  € v  € v  €  

Bežné výdavky prostriedky ŠR poskytované 

prostredníctvom OÚ – účelové – predškoláci 

kód zdroja 111 

9 277 9 711 9 711,00 100 %  

Výdavky zo ŠR na hmotné núdze   kód zdroja 

111 

650 301 301,52 100,17 % 

Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky 366 211 384 531 384 531,00 100 %  
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spolu: kód zdroja 41 S1+2=04  

V tom: bežné výdavky (normatívne) na 

originálne kompetencie kód zdroja 41 

S1+2=04 

366 211 384 531 384 531,00 100 % 

Výdavky z vlastných zdrojov spolu:  

kód zdroja 41, 46  S1+2=07  

24 710 24 736 10 626,96 42,96 % 

V tom: bežné výdavky z vlastných zdrojov MŠ 

kód zdroja 41  S1+2=07  

18 110 18 167 4 568,62 25,23 % 

V tom: bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

kód zdroja 72 f    

6 600 6 543 6 032,14 91,40 % 

V tom: bežné výdavky z vlastných zdrojov RO 

kód zdroja 46  S1+2=07 

- 26 26,20 100,77 

% 

VÝDAVKY CELKOM  400 848 419 279 405 170,48 96,64 %  

PRÍJMY      CELKOM   24 710 24 710 24 796,37 100,35 % 

 

 

3.3. Bežné príjmy  

V hodnotenom období 1.1. – 31.12.2016 boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie 

prijaté finančné prostriedky spolu vo výške 24 796,37 € v nasledovnej skladbe:   

v tom: materská škola  -   18 253,93 € 

v tom: školská jedáleň -     6 542,44 €  

                                                                                                     v   €  
Druh príjmov Skutočne 

prijaté príjmy 

rok 2016 
223   212003  41   7             z prenajatých  priestorov    

 január   35,00 
február  35,00 
marec    35,00 

apríl 0,00 
máj 70,00 
jún 35,00 
júl 51,60 

august 35,00 
september 35,00 

október 51,60 
november 35,00 
december 51,60 

223   212003   41  7       z prenajatých  priestorov       s p o l u :  469,80 
223   223002   41  7       príspevok od rodičov – školné   

január  1 283,80 
                                                                                               február 1 427,00 

marec 1 653,90  
apríl 1 526,00 
máj 1 946,00 
jún 2 137,16 

júl- august 46,78 
september 1 458,56 

október 1 974,00 
november 2 096,40 
december 198,64 

223   223002   41  7   príspevok od rodičov – školné     s p o l u : 15 748,24 
223   223001   41  7     príspevok zamestnávateľa na stravu   

                                                                                               január 291,25 
február  366,25 
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marec 374,48 
apríl 365,80 
máj 414,16 
jún 347,20 

júl- august 100,44 
september 457,56 

október 400,52 
november 442,68 
december 328,60 

223   223001   41  7 príspevok zamestnávateľa na stravu spolu:    3 888,94 
223   223001   41 7      za stravné -  réžia  detí  

január  214,60 
                                                                                               február 266,00 

marec 250,50 
apríl 288,60 
máj 306,60 
jún 308,60 

júl- august  48,30 
september 263,60 

október 250,50 
november 274,50 
december 181,70 

223  223001   41  7     za stravné -  réžia detí        s p o l u  :   2 653,50 
223   242        41  7        príjem z úrokov – ostatné  

                                                                                               február 0,20 
marec 0,29 

apríl 0,31 
máj 0,29 
jún 0,42 

júl- august 1,01 

223   242        41  7        príjem z úrokov – ostatné    s p  o l  u: 2,52 
223  292 017   41  7     z vrátiek (ZP)                                   december 2 033,37 
223   292 017   41  7     z vrátiek (ZP)                   s p o l u  :   2 033,37 

223  ==== súčet za SU  24 796,37 

223  === súčet za SU 

odvedené Mestu Martin k 31.12.2016 

 

24 796,37 

 

 

 

Rekapitulácia  príjmov k 31.12.2016 

 
                                                   

Druh príjmov Skutočne prijaté 

príjmy rok 2016 

 v €  

Skutočne prijaté 

príjmy rozpočtové  

rok 2016 v % 

Z prenajatých  priestorov  469,80 99,96 % 
Za materské školy a školské zariadenia - školné 15 748,24 100 % 
Za stravné (príspevok zamestnávateľa, réžia) 6 542,44 9,99 % 
Príjem z úrokov  2,52 84,00 % 
Príjem z vrátiek zdravotného poistenia 2 033,37 104,50 % 

Spolu získané príjmy  24 796,37       100,35 % 
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Grafické vyjadrenie získaných príjmov vykazuje, že 

najvyšší podiel na príjmoch je nasledovný:  
1 príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov (školné) 15 748,24 € 

2 príjmy z réžie detí na hlavné jedlo, príspevok zamestnávateľa na stravu  6 542,44 €  

3 príjmy z vrátiek zdravotného poistenia 2 033,37 € 

 

 

 
 

 
 

Avízo o prevode finančných prostriedkov na účet zriaďovateľa 
z vlastných zdrojov materskej školy 

 

1 29.01.2016 za mesiac:  január   1 808,65 €   

2 29.02.2016 za mesiac: február  2 094,45 €   

3 29.04.2016 za mesiace: marec, apríl - účet nútenej správy mesta  4 494,86 € 

4 31.05.2016 za mesiac: máj - účet nútenej správy mesta 2 737,07 €  

5 30.06.2016 za mesiac: jún - účet nútenej správy mesta 2 828,38 €  

6 31.08.2016 za mesiace: júl – august  - účet nútenej správy mesta 283,13 €  

7 30.09.2016 za mesiac: september - účet nútenej správy mesta 2 214,72 € 

8 31.10.2016 za mesiac: október - účet nútenej správy mesta 2 676,62 € 

9 30.11.2016 za mesiac: november - účet nútenej správy mesta 2 848,58 €  

10 31.12.2016 za mesiac: december  2 809,91 €  

  SPOLU:   27 796,37 €  
 

 

469,80
1

6 542,44

15 748,24

2,52

2033,37

1

1

Rekapitulácia príjmov

 k 31.12.2016

Z prenajatých  priestorov

Za stravné (príspevok

zamestnávateľa, réžia)

Príspevok od rodičov

Príjem z úrokov

Príjem z vrátiek 
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Oznámenie  od zriaďovateľa o poskytnutých dotáciách na normatívne 

bežné výdavky - originálne kompetencie  kód zdroja 41 S1+2=04 
 
1 13.01.2016 na mesiac: január   30 518,00 €  
2 08.02.2016 na mesiac: február  30 518,00 €  
3 08.03.2016 na mesiac: marec   30 518,00 €   
4 19.04.2016 na mesiac: apríl - dotácia na mzdy (80 % normatívu)  26 042,00 €  
5 19.04.2016 na mesiac: apríl - dotácia na prevádzku (20 % normatívu) 6 511,00 €  
6 05.05.2016 na mesiac: máj   32 553,00 € 
7 08.06.2016 na mesiac: jún   32 553,00 €  
8 08.07.2016 na mesiac: júl  32 553,00 €  
9 15.08.2016 na mesiac: august  32 553,00 €  
10 06.09.2016 na mesiac: september 32 553,00 €  
11 10.10.2016 na mesiac: október 32 553,00 € 
12 08.11.2016 na mesiac: november 32 553,00 € 
13 05.12.2016 na mesiac: december 32 553,00 € 

  SPOLU: 384 531,00 €  

 

Oznámenie  od zriaďovateľa o poskytnutých dotáciách   

bežné výdavky – vlastné zdroje  kód zdroja 41 S1+2=07 
 
1 19.04.2016 v mesiaci: apríl  3 903,10 €  
2 11.05.2016 v mesiaci: máj 4 494,86 €  
3 08.06.2016 v mesiaci: jún  2 737,07 €   
4 11.07.2016 v mesiaci: júl  2 828,38 €  
5 06.09.2016 v mesiaci: september 283,13 €  
6 10.10.2016 v mesiaci: október 2 214,72 € 
7 08.11.2016 v mesiaci: november 2 676,62 € 
8 07.12.2016 v mesiaci: december 2 848,58 €  

  SPOLU: 21 986,46 €  

 
 

 

Oznámenie  od zriaďovateľa o poskytnutých dotáciách   

kapitálové výdavky – vlastné zdroje kód zdroja 46 S1+2=07 
 
1 23.08.2016 v mesiaci: august  26,20 €  
2 30.09.2016 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky  - 26,20 €  

  SPOLU:  0,00 €   

 

 

 

Oznámenie  od zriaďovateľa o poskytnutých dotáciách   

bežné výdavky – vlastné zdroje  kód zdroja 46 S1+2=07 
 
1 30.09.2016 Zmena rozpočtu bežné výdavky  26,20 €  

  SPOLU: 26,20 €   
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Oznámenie od zriaďovateľa o poskytnutých nenormatívnych (účelových) 

dotáciách na predškolákov  zdroj ŠR  kód zdroja 111   

 
1 15.02.2016 na mesiace: január, február, marec  2 482,00 €  
2 04.04.2016 na mesiace: apríl, máj, jún  2 482,00 €  
3 25.05.2016 na mesiace: júl - august 1 655,00 €  
4 21.11.2016 na mesiace: IX., X., XI., XII.  3 092,00 €  

  SPOLU: 9 711,00 €  
 

 

 

Oznámenie od zriaďovateľa o poskytnutých dotáciách   

na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi  

zo ŠR kód zdroja 111   

 
1 22.01.2016 na mesiac január: strava 57,00 € 
2 22.01.2016 na mesiac február: strava 42,00 € 
3 22.02.2016 na mesiac marec: strava 8,00 € 
4 22.02.2016 na školské potreby II. polrok  16,60 € 
5 23.03.2016 na mesiac apríl: strava 36,00 €  
6 26.04.2016 na mesiac máj: strava 38,00 €  
7 25.05.2016 na mesiac jún: strava 32,00 €  
8 22.06.2016 na mesiac júl: strava  28,32 € 
9 22.07.2016 na mesiac august: strava 31,00 €  
10 26.09.2016 na školské potreby I. polrok šk. rok 2016/2017 16,60 €  
11 25.10.2016 na mesiac november: strava  18,00 € 
12 22.11.2016 na mesiac december: strava 50,00 €  

  SPOLU: príjem  373,52 € 
13 14.12.2016 Vrátená nevyčerpaná dotácia HN zriaďovateľovi  - 72,00 €  

  SPOLU:  301,52 €  
 

 
3.4. Výdavky  
 

Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2016  je vo výške   419 279 €.  

 

V hodnotiacom období bol  v y č e r p a n ý  vo výške   405 170,48 €. 
 v nasledovnej skladbe: 

 

 Čerpanie 

v   € 

Čerpanie 

v   % 

Mzdy a platy (zriaď. + vlastné zdroje) 232 353,54 57,39 % 

Mzdy a platy – ŠR predškoláci 1 520,07 0,38 % 

Poistné a príspevok do poisťovni  82 800,44 20,45 % 

 

SPOLU mzdy a poistné 

 

316 674,05 

 

78,22 % 
Tovary, služby  87 613,99 21,64 % 

Bežné transfery  580,92 0,14 %  
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SPOLU : 610,620,630,640 

 

404 868,96 

 

100 %  
   

Výdavky zo ŠR – hmotná núdza 301,52  

SPOLU čerpané  405 170,48  

  

 

 

222.10701 
 
Hmotná núdza 

 
Zdroj štátny rozpočet 

čerpanie v € 

633006 Všeobecný materiál    33,20 

633011 Potraviny 268,32 

631 SPOLU 301,52 

 

 

V oblasti osobných výdavkov sme v hodnotiacom období  od 1.1. do 31.12.2016 

na výplaty zamestnancov vyčerpali spolu  316 674,05 €.  

 

Z toho: 

Materská škola 
222 

09111 
 zdroj 

zriaďovateľ 
v € 

z vlastné 
zdroje 

v € 

ŠR 
predškoláci 

v €  

spolu 
čerpané 

v € 

611 Tarifný plat  161 721,41 - - 161 721,41 

612001 Osobný príplatok  4 487,91 - 1 520,07 6 007,98 

612002 Ostatné príplatky 12 813,21 - - 12 813,21 

614 Odmeny  24 927,76 2 440,93 - 27 368,69  

61 Spolu  203 950,29 2 440,93 1 520,07 207 911,29 

621 Poistné VZP 12 424,20  - 12 424,20 

622 Poistné ostatné ZP  7 658,23  - 7 658,23 

620 ZP - spolu 20 082,43  - 20 082,43 

625001 Na nemocenské   2 863,93 - - 2 863,93 

625002 Na starobné 28 650,18 - - 28 650,18 

625003 Na úrazové 1 636,52 - - 1 636,52 

625004 Na invalidné 6 087,13 - - 6 087,13 

625005 V nezamestnanosti 2 028,53 - - 2 028,53 

625007 Rezervný fond 9 719,53 - - 9 719,53 

625 SP spolu:  50 985,82   50 985,82 

627 Príspevok do DDP 796,80 - - 796,80 

62 Spolu- poistné  71 865,05 - - 71 865,05 

6  SPOLU 275 815,34 2 440,93 1 520,07 279 776,34 

 

Školská jedáleň 
 

222 09601 
 zdroj 

zriaďovateľ 
v € 

vlastné 
zdroje 

v € 

spolu 
čerpané 

v € 

611 Tarifný plat  20 637,82 - 20 637,82 

612001 Osobný príplatok  564,50 - 564,50 

612002 Ostatné príplatky 221,19 - 221,19 

614 Odmeny  2 548,22 1 990,59 4 538,81 

61 Spolu  23 971,73 1 990,59 25 962,32 
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621 Poistné VZP 1 575,27 - 1 575,27 

623 Poistné ostatné ZP  1 263,61 - 1 263,61 

620 ZP - spolu 2 838,88 - 2 838,88 

625001 Na nemocenské   437,98 - 437,98 

625002 Na starobné 4 382,92 - 4 382,92 

625003 Na úrazové 250,23 - 250,23 

625004 Na invalidné 914,95 - 914,95 

625005 V nezamestnanosti 304,89 - 304,89 

625007 Rezervný fond 1 486,82 - 1 486,82 

625 SP spolu:  7 777,79 - 7 777,79 

627 Príspevok do DDP 318,72 - 318,72 

62 Odvody – poistné  10 935,39 - 10 935,39 

6 SPOLU 34 907,12 1 990,59 36 897,71 

 

Mzdy a odvody spolu materská škola a školská jedáleň  
222 

09111 
 zdroj 

zriaďovateľ 
v € 

z vlastné 
zdroje 

v € 

ŠR 
predškoláci 

v €  

spolu 
čerpané 

v € 

611 Tarifný plat  182 359,23 - - 182 359,23 

612001 Osobný príplatok  5 052,41 - 1 520,07 6 572,48 

612002 Ostatné príplatky 13 034,40 - - 13 034,40 

614 Odmeny  27 475,98 4 431,52 - 31 907,50  

61 Spolu  227 922,02 4 431,52 1 520,07 233 873,61 
621 Poistné VZP 13 999,47  - 13 999,47 

622 Poistné ostatné ZP  8 921,84  - 8 921,84 

620 ZP - spolu 22 921,31  - 22 921,31 

625001 Na nemocenské   3 301,91 - - 3 301,91 

625002 Na starobné 33 033,10 - - 33 033,10 

625003 Na úrazové 1 886,75 - - 1 886,75 

625004 Na invalidné 7 002,08 - - 7 002,08 

625005 V nezamestnanosti 2 333,42 - - 2 333,42 

625007 Rezervný fond 11 206,35 - - 11 206,35 

625 SP spolu:  58 763,61   58 763,61 

627 Príspevok do DDP 1 115,52 - - 1 115,52 

62 Spolu- poistné  82 800,44 - - 82 800,44 

6  SPOLU 310 722,46 4 431,52 1 520,07 316 674,05 

 

 

Prevádzkové výdavky boli použité na úhradu: Materská škola 

 
 

222 09111 
 zdroj  

zriaďovateľ 
         v €  

z vlastné 
 zdroje  
     v €  

SR 
predškoláci 
 v € / 111   

spolu 
čerpané 

v € 

631001 Cestovné  145,47 - - 145,47 

631 SPOLU:  145,47 - - 145,47 

632001  Energie  22 671,11 530,71 - 23 201,82 

632002  Vodné, stočné  2 114,65 342,68 - 2 457,33 

632003 Poštové a telekom. služby  542,10 - - 542,10 

632 SPOLU 25 327,86 873,39 - 26 201,25 

633001 Interiérové vybavenie 4 454,04 - 415,57 4 869,61 

633002 Výpočtová technika 62,74 - - 62,74 
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633003 Telekomunikačná technika 3 796,76 - - 3 796,76 

633004 Prevádz. stroje, prístroje 1 076,24 - - 1 076,24 

633006 Všeobecný materiál 5 559,84 522,67 2 051,56 8 134,07 

633009 Knihy, uč. pomôcky 3 260,77 631,63 5 723,80 9 616,20 

633010 Pracovné odevy, obuv 8,46 - - 8,46 

633015 Paliva ako zdroj energie 41,57 - - 41,57 

 

633016 

 

Reprezentačné 

 

149,76 

 

- 
 

- 

 

149,76 
633018 Licencie 457,37 - - 457,37 

633 SPOLU  18 867,55 1 154,30 8 190,93 28 212,78 

635002 Údržba výpoč. techniky 53,00 - - 53,00 

635004 Údržba prev. strojov 25,00 - - 25,00 

635005 Údržba bezpečnostné zar. 59,40 - - 59,40 

635006 Údržba budov a ich častí 6 474,42 - - 6 474,42 

635 SPOLU  6 611,82 - - 6 611,82 

637001 Školenia, kurzy 279,00 116,00 - 395,00 

637003 Reklama, propagácia 62,16 - - 62,16 

637004 Všeobecné služby 2 135,76 - - 2 135,76 

637006 Náhrady  206,04 - - 206,04 

637012 Poplatky, odvody... 503,56 - - 503,56 

637014 Stravovanie  3 611,64 - - 3 611,64 

637015 Poistné 590,04 - - 590,04 

637016 Prídel do soc. fondu  2 077,89 - - 2 077,89 

637035 Dane 469,78 - - 469,78 

637 SPOLU  9 935,87 116,00 - 10 051,87 

   -   

63 SPOLU  60 888,57 2 143,69 8 190,93 71 223,19 
   -   

6 Spolu za kategóriu  336 703,91 4 584,62 9 711,00 350 999,53 
      

642015 Nemocenské dávky  512,27 - - 512,27 

      

09111 Spolu za kategóriu  337 216,18 4 584,62 9 711,00 351 511,80 

      

 

Prevádzkové výdavky boli použité na úhradu: Školská jedáleň 
 

222 09601 
 zdroj  

zriaďovateľ 
         v €  

z vlastné 
 zdroje  
     v €  

spolu  
čerpané  
  v €  

631001 Cestovné - 35,28 35,28 

631 SPOLU - 35,28 35,28 

632001  Energie  8 401,81 979,52 9 381,33 

632002  Vodné, stočné  1 224,04 311,20 1 535,24 

632003 Pošt. a telek. služby  - 102,30 102,30 

632 SPOLU 9 625,85 1 393,02 11 018,87 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje  - 407,70 407,70 

633006 Všeobecný materiál 118,92 787,33 906,25 

633009 Knihy - 48,85 48,85 

633010 Pracovné odevy, obuv - 170,30 170,30 

633018 Licencie - 166,71 166,71 
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633 SPOLU  118,92 1 580,89 1 699,81 

635004 Údržba prevádzkových strojov - 361,50 361,50 

635 SPOLU - 361,50 361,50 

637001 Školenia - 20,00 20,00 

637004 Všeobecné služby 714,28 661,06 1 375,34 

637006 Náhrady  33,74 - 33,74 

637012 Poplatky, odvody... 185,80 - 185,80 

637014 Stravovanie  1 238,80 - 1 238,80 

637016 Prídel do SF  334,26 - 334,26 

637035 Dane  87,40 - 87,40 

637 SPOLU  2 594,28 681,06 3 275,34 

     

63 SPOLU  12 339,05 4 051,75 16 380,60 
     

600 Spolu za kategóriu  47 246,17 6 042,34 53 288,51 
     

642015 Nemocenské dávky  68,65 - 68,65 

 

09601 

 

Spolu za kategóriu  

 

47 314,82 

 

6 042,34 

 

53 357,16 
 

 

 
Prevádzkové výdavky boli použité na úhradu: Materská škola + školská jedáleň  

 

222 09 
 zdroj  

zriaďovateľ 
         v €  

z vlastné 
 zdroje  
     v €  

SR 
predškoláci 
 v € / 111   

spolu 
čerpané 

v € 

631001 Cestovné  145,47 35,28 - 180,75 

631 SPOLU:  145,47 35,28 - 180,75 

632001  Energie  31 072,92 1 510,23 - 32 583,15 

632002  Vodné, stočné  3 338,69 653,88 - 3 992,57 

632003 Pošt. a telek. služby  542,10 102,30 - 644,40 

632 SPOLU 34 953,71 2 266,41 - 37 220,12 

633001 Interiérové vybavenie 4 454,04 - 415,57 4 869,61 

633002 Výpočtová technika 62,74 - - 62,74 

633003 Telekomunikačná technika 3 796,76 - - 3 796,76 

633004 Prevádz. stroje, prístroje 1 076,24 407,70 - 1 483,94 

633006 Všeobecný materiál 5 678,76 1 310,00 2 051,56 9 040,32 

633009 Knihy, uč. pomôcky 3 260,77 680,48 5 723,80 9 665,05 

633010 Pracovné odevy, obuv 8,46 170,30 - 178,76 

633015 Paliva ako zdroj energie 41,57 - - 41,57 

 

633016 

 

Reprezentačné 

 

149,76 

 

- 
 

- 

 

149,76 
633018 Licencie 457,37 166,71 - 624,08 

633 SPOLU  18 986,47 2 735,19 8 190,93 29 912,59 

635002 Údržba výpoč. techniky 53,00 - - 53,00 

635004 Údržba prev. strojov 25,00 361,50 - 386,50 

635005 Údržba bezpečnostné zar. 59,40 - - 59,40 

635006 Údržba budov a ich častí 6 474,42 - - 6 474,42 

635 SPOLU  6 611,82 361,50 - 6 973,32 

637001 Školenia, kurzy 279,00 136,00 - 415,00 

637003 Reklama, propagácia 62,16 - - 62,16 
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637004 Všeobecné služby 2 850,04 661,06 - 3 511,10 

637006 Náhrady  239,78 - - 239,78 

637012 Poplatky, odvody... 689,36 - - 689,36 

637014 Stravovanie  4 850,44 - - 4 850,44 

637015 Poistné 590,04 - - 590,04 

637016 Prídel do soc. fondu  2 412,15 - - 2 412,15 

637035 Dane 557,18 - - 557,18 

637 SPOLU  12 530,15 797,06 - 13 327,21 

   -   

63 SPOLU  73 227,62 6 195,44 8 190,93 87 613,99 
      

6 Spolu za kategóriu  383 950,08 10 626,96 9 711,00 404 288,04 
      

642015 Nemocenské dávky  580,92 - - 580,92 

      

09 Spolu za kategóriu  384 531,00 10 626,96 9 711,00 404 868,96 

      

 

Čerpanie poskytnutých účelových dotáciách zo ŠR  kód zdroja 111   

na stravu a školské potreby  pre deti v hmotnej núdzi  

 
1 na mesiac január: strava  44,00 € 

2 na mesiac február: strava 36,00 € 

3 na mesiac marec: strava 15,00 € 

4 na školské potreby II. polrok  šk. roka 2015/2016 16,60 € 

5 na mesiac apríl: strava 30,00 €  

6 na mesiac máj: strava 32,32 €  

7 na mesiac jún: strava 31,00 €  

8 na mesiac október: strava 29,00 €  

9 na školské potreby I. polrok  šk. roka 2016/2017 16,60 €  

10 na mesiac november: strava 36,00 €  

11 na mesiac december: strava 15,00 €  

 SPOLU:  301,52 €   
 

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých  boli výdavky financované je skladba nasledovná: 

➢ zo štátneho  rozpočtu – predškoláci      9 711,00 €   

➢ zo štátneho  rozpočtu – hmotná núdza        301,52 € 

➢ zo zdroja zriaďovateľa              384 531,00 € 

➢ z vlastných zdrojov z činnosti školy    10 626,96 €  

................................................................................................................................................. 

 Spolu :                  405 170,48 €    

 

Grafické znázornenie zdrojov financovania jednoznačne potvrdzuje, že najvýraznejšie sa na 

krytí výdavkov podieľal  zdroj zriaďovateľa.  
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3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky v roku 2016    
 

Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne: 
 

  údaje v € 

 

Druh dotácie 
 

Zdroj 
Poskytnuté 

dotácie 

k 31.12.2016 

Použitie 

(vyčerpanie) 

dotácie 

k 31.12.2016  

Rozdiel 

(nedočerpanie 

dotácie) 

k 31.12.2016 

Dátum vrátenia 

nedočerpanej 

dotácie na účet 

zriaďovateľa 

Bežné výdavky na 

vzdelávanie – predškoláci   

štátny rozpočet  

kód 111 
9 711,00 9 711,00 0,00 - 

Bežné výdavky hmotné 

núdze 

štátny rozpočet 

kód 111 
373,52 301,52 72,00 

 

14.12.2016 

Bežné výdavky  

originálne kompetencie 

zriaďovateľ 

kód 41 
384 531,00 384 531,00 0,00 - 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje RO – 

SPOLU: 

vlastné zdroje  

kód 41,46,72f 
22 012,66 10 626,96 11 385,70 31.12.2016 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje RO  

vlastné zdroje  

kód 41 
15 954,32 4 568,62 11 385,70 31.12.2016 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje RO 

vlastné zdroje  

kód 72f 
6 032,14 6 032,14 0,00 - 

Bežné výdavky 

vlastné zdroje RO 

vlastné zdroje  

kód 46 
26,20 26,20 0,00 - 

Spolu všetky zdroje 416 628,18 405 170,48 11 457,70 

 

14.12.2016 

31.12.2016 

Stav pokladničnej 

hotovosti  

k 31.12.016 

   0,00  

 

 

1

ŠR predškoláci 

hmotná núdza 

od zriaďovateľa

vlastné zdroje

10 626,96

384 531,00

301,52

9 711,00

Zroje financovania  1.1. - 31.12.2016

ŠR predškoláci 

hmotná núdza 

od zriaďovateľa

vlastné zdroje
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Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2015 finančné prostriedky z príjmového 

účtu číslo: SK26 0200 0000 0016 6103 4851 vo výške 26,20 € - vlastné zdroje získané 

v mesiaci december  2015.  

Oznámením zo dňa 31.05.2016 bol upravený záväzný ukazovateľ rozpočtu v zmysle §-u 21 

ods. 1) zák. 523/2004  Z.z., zmeny sú realizované po schválení záverečného účtu mesta 

Martin za rok 2015 – kapitálové výdavky – vlastné zdroje  - KZ 46 (S1+2=07) úprava 

rozpočtu +26 €. 

 

Oznámením zo dňa 30.09.2016 bol upravený záväzný ukazovateľ rozpočtu v zmysle §-u 21 

ods. 1) zák. 523/2004  Z.z., zmeny sú realizované na základe žiadosti RO o preklasifikovanie 

vlastných zdrojov RO z kapitálových výdavkov – vlastné zdroje  - KZ 46 (S1+2=07) úprava 

rozpočtu - 26 € na bežné výdavky + 26 €. 

 

Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2016 finančné prostriedky z príjmového 

účtu číslo: SK26 0200 0000 0016 6103 4851  

vo výške 2 809,91 € - vlastné zdroje získané v mesiaci december  2016 
     ( z toho MŠ vo výške 2 299,61€ a ŠJ vo výške 510,30 €).  

 

Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2016 finančné prostriedky 
z výdavkového účtu číslo: SK65 0200 0000 0016 2964 1651  

vo výške 11 385,70€ - uvedený zostatok finančných prostriedkov je poskytnutá 

a nedočerpaná dotácia z vlastných zdrojov v roku 2016.  

 
4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z.z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch 

nášho hospodárenia za obdobie od  01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne: 

 

Ukazovateľ 

Č

ís

lo 

ri
a

d

k
u 

 

 

Upravený rozpočet  

k 31.12.2016  

 

 

Čerpanie  

k 31.12.2016 

 

  € € 

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 021-

030 

1 419 279 405 170,48 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z 

rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 

1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) : SPOLU                               

21 384 531 384 531,00 

Z toho :     

a) Bežné výdavky na originálne kompetencie   384 531 384 531,00 

Prostriedky od iných fyzických a právnických 

osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 

alebo školských zariadení v čase, keď sa 

nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 

ods. 1 písm. d) zákona*)                                              

22 470 469,80 

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá 

má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou 

v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) 

zákona*):                                                                            

SPOLU  

24 22 317 10 154,64 

Z toho :     

a) príspevok  od rodičov – úhrada čiastočných nákladov 25 15 748 4 096,30 
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v MŠ   

b) príspevok zamestnávateľa, réžia detí  na hlavné jedlo  26 6 543 6 032,14 

c)  dotácia na bežné výdavky z vlastných zdrojov  

zostatky z roku 2015 
27 26 26,20 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 

písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) 
28 1 949 2,52 

Z toho :     

- príjem z úrokov   3 2,52 

- vrátiek zdravotného poistenia  1 946 0,00 

Dotácie na príspevky v hmotnej núdzi  - ŠR 29 301 301,52 

Dotácie na vzdelávanie – predškoláci  - ŠR  30 9 711 9 711,00 

 

 

5. Záver: 

 

Uznesením č.52/16 zo dňa 22.04.2016 MsZ Martin schválilo v zmysle § 19 zák. 583/2004 

Z.z. v znení neskorších predpisov krízový rozpočet. 

Uvedený stav neumožňoval investíciu školy do kapitálových výdavkov. Škola 

revitalizovala  kabinety učebných pomôcok, doplnila triedy interaktívnymi zostavami, 

hracie centrá a centrá gramotnosti o nové prvky, interiér školy o drevené aplikácie so 

zvieracími motívmi. ŠJ bola dovybavená  drobnými kuchynskými spotrebičmi 

a spotrebným inventárom. 

Finančné zdroje pokryli náklady spojené s osobným ohodnoteným zamestnancov 

formou koncoročných odmien. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov  vo výške 14 195,61 € (- 510,30 € ) 

plánujeme v budúcnosti použiť na pokrytie pieskovísk tieniacou technikou (z dôvodu 

minimálneho zatienenia školskej záhrady), rekonštrukciu dvora kazetovým doskočiskom 

a čiastočnú rekonštrukciu terás.  

 
 Prílohy:  

1.) Štatistický štvrťročný výkaz o práci v školstve -  Škol (MŠ SR) 1- 04 

 

V Martine dňa  27.01.2017 

 

 

Vypracovala: Dana Gergišáková    Mgr. Helena Krnová 

  ekonómka školy        riaditeľka školy               
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Medziročné porovnanie výšky výdavkov a príjmov podľa zdrojov v roku 2016 
 

 

Druh dotácie 

 

Zdroj 

Poskytnutie dotácie 

v roku 2015 spolu 

k 31.12.2015 

Poskytnutie 

dotácie v roku 

2016 spolu 

k 

31.12.2016 

Nárast  / 

úbytok   
v roku 2016  

% nárastu 

% úbytku 

Bežné výdavky hmotné núdze štátny 

rozpočet 
850,52 €  373,52 €  - 477,00 €  - 56,08%  

Bežné výdavky na vzdelávanie – 

predškoláci  

štátny 

rozpočet 
9 494,00 €  9 711,00 €  + 217,00 €  + 2,29 % 

Účelová dotácia na KV zakúpenie 

konvektomatu...    

Zriaďovateľ 6 591,00 €  0,00 €  - 6 591,00 €   - 100 % 

Bežné výdavky  originálne 

kompetencie 

Zriaďovateľ 353 205,00 €  384 531,00 

€  
+ 31 326,00 €  + 8,87 % 

- Kapitálové výdavky Herná 

zostava, garáž  

vlastné zdroje 

RO 

 

7 555,20 €  0,00   - 7 555,20 €  - 100 % 

Bežné výdavky vlastné zdroje RO 

 

vlastné zdroje 

RO 
17 550,60 22 012,66 + 4 462,06 €  +25,42% 

 

SPOLU : výdavky 

  
395 246,32 

 
416 628,18 

 
+ 21 381,86 €  

 

+ 5,41% 

Príjmy na BV+KV 

Z toho: z prenájmu, od rodičov 

školné, dobropisy, predaj odpadu, 

príspevok zamestnávateľa, úroky 

 25 116,00  24 796,37  - 319,63 - 1,27 % 

 

Poznámky:  

Vrátená nedočerpaná dotácia na hmotnú núdzu  v roku 2015:              

Vrátená nedočerpaná dotácia na hmotnú núdzu  v roku 2016:  

17.12.2015  70,00 €                                     

14.12.2016  72,00 €       

 

Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2015 z príjmového účtu SK26 0200 0000 

0016 6103 4851  finančné prostriedky vo výške 26,20 € - vlastné zdroje získané v mesiaci 

december 2015 €. 

 

Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2016 finančné prostriedky z príjmového 

účtu číslo: SK26 0200 0000 0016 6103 4851 vo výške 2 809,91 € - vlastné zdroje získané 

v mesiaci december  2016 ( z toho MŠ vo výške 2 299,61€ a ŠJ vo výške 510,30 €).  

 

Na účet zriaďovateľa boli prevedené dňa 31.12.2016 finančné prostriedky z výdavkového 

účtu číslo: SK65 0200 0000 0016 2964 1651 vo výške 11 385,70€ - uvedený zostatok 

finančných prostriedkov je poskytnutá a nedočerpaná dotácia z vlastných zdrojov v roku 

2016, ktorá bude použitá na plánované pokrytie pieskovísk tieniacou technikou (z dôvodu 

minimálneho zatienenia školskej záhrady) a čiastočnú rekonštrukciu terás.  

 

 


