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Materská škola, Družstevná 10 Martin 

v zastúpení riaditeľkou Mgr. Jitkou Agricolovou 
 

 
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2017/2018 

 
 
Predkladá : 
 
 
Mgr. Jitka Agricolová 
   riaditeľka MŠ 
 
                                                             Prerokované v pedagogickej rade školy 
                                                             dňa 30.08.2018 
 
                                                             Vyjadrenie rady školy : 
                                                             Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
                                                             Mestu Martin 
                                                              s c h v á l i ť 
                                                              Správu o výsledkoch a podmienkach 
                                                              výchovno-vzdelávacej činnosti 
                                                              za školský rok 2017/2018 
                                                              predseda Rady školy pri Materskej škole 
                                                              Družstevná 10, Martin 
                                                                                                         
                                                          

............................................................. 
                                                     Mgr. Milota  Tomeková 
                                                                      predseda Rady školy 
 
 
 
                                                               Stanovisko zriaďovateľa : 
                                                               Prerokované v Mestskom zastupiteľstve 
                                                               v Martine dňa........................................  
 
                                                               M e s t o   M a r t i n 
                                                               s ch v a ľ u j e  -  n e s ch v a ľ u j e 
                                                               Správu o výsledkoch a podmienkach 
                                                               výchovno-vzdelávacej činnosti 
                                                               za školský rok 2017/2018                            
 
 
 
                                                           ............................................................... 
                                                                                  Ján Danko  
                                                                         primátor mesta Martin                                  
 
 



 2 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLS KÝ ROK 
2017/2018 
 
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 IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE 
 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Ul. družstevná 10 , Martin  
Telefónne čísla školy: 
Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 

043/4239101 , 0911653202 

Faxové čísla školy:   

Internetová stránka školy: www.druzstevnams.com 
Elektronická adresa školy: 
Elektr. adresa riaditeľa školy: 

skolka@gaya.sk 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 
listiny s uvedením presného názvu) 

Školská jedáleň Ul. družstevná 10, Martin 

Zriaďovateľ: 
 

Mesto Martin 
Vajanského námestie 1, 03601 Martin 

 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY  
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 
Riaditeľ  Jitka  Agricolová, Mgr. 
Zástupca pre MŠ Barbora Albrechtová, Bc. 
Vedúca ŠJ Iveta  Šimková 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/delegovaný za... 
1. Predseda : Mgr. Milota  Tomeková delegovaná za zástupcu zriaďovateľa 
2. Mgr. Zuzana  Šušlová volená za zástupcu rodičov 
3. Judr. Petra  Kohútová volená za zástupcu rodičov 
4. Viera  Vnučáková volená za zástupcu pedagogických 

zamestnancov 
5. Jarmila  Černeková volená za zástupcu nepedagogických 

zamestnancov 
6. Zita  Sekerková delegovaná za zástupcu zriaďovateľa 
7. Zuzana  Vonsová delegovaná za zástupcu zriaďovateľa 
   
Dátum posledného ustanovujúceho 
zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 

09.04.2015 
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
- Pedagogická rada : Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Funkcia 
pedagogickej rady , jej kompetencie na zasadnutiach tejto  Rady sú vymedzené  Rokovacím 
poriadkom školy, ktorý odsúhlasila a schválila. 
-  Vedúca ŠJ : Pani Iveta  Šimková je zodpovedná za prevádzku školskej kuchyne, kvalitu 
podávanej stravy, spolupracuje so Stravovacou komisiou školy. 
- Metodické združenie – členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, činnosť je definovaná 
Stanovami Metodického združenia a jej činnosť v zmysle schváleného Plánu činnosti MZ na 
školský rok 2017/18. Na čele  stojí riaditeľkou školy menovaná predsedníčka MZ – Jana 
Šulová. 
 
5A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  
 

Ukazovateľ/vek.
zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2017 Stav k 31. 08. 2018 

počet tried 
celkový 
počet  detí  počet tried 

celkovýpočet  
detí v MŠ 

1. trieda - 1 24 1 25 
2. trieda - 1 25 1 24 
3. trieda - 1 27 1 27 
4. trieda - 1 25 1 25 
Spolu: 4 101 4 101 

 

5B. ÚDAJE O PRIJATÝCH DEŤOCH 
 

Vek detí Počet  
2-ročné  4 
3-ročné  21 
4-ročné  2 
5-ročné 6 
6-ročné  2 
Odložená šk. dochádzka  
Spolu: 35 
 

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY  
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 
-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 9   
Muži    
Spolu (kontrolný súčet): 9   
Kvalifikovanosť v %: 100 % X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov    
do 40 rokov 4   
do 50 rokov    
do 60 rokov 5   
dôchodcovia    

Spolu (veková štruktúra): 9   
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7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY  
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 7 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 8 
Veková štruktúra do 30 rokov  

do 40 rokov  

do 50 rokov 2 

do 60 rokov 6 

Dôchodcovia  

Spolu (veková štruktúra): 8 
 

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  
ŠKOLY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Inovačné / KU PF 
Ružomberok / 

1 

 
Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich 
pedag.zamestnancov 
 
 

Iné – Spoločnosť pre 
predškolskú 
výchovu 

 
 4 
 
 4 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj komunikatívnych kompetencií u detí v MŠ 
 
Rozvoj prírodovedného vzdelávania metódou zážitkového 
učenia 
 
 
 

MPC Žilina 
 
       1 
 

Predatestačné vzdelávanie k prvej atestácii pedagogických 
zamestnancov 
 
 

Iné – PF UKF Nitra 1 
Environmentálna výchova vzdelávania a osveta v SR 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY  
 
- multimediálne prezentácie: 
 
Pravidelné mesačné newslettre Nadácie VW Slovakia a.s.: 
      -     Realizácia Technického konceptu v materskej škole,  

- Realizácia Projektu Zelená dobrovoľníkom,- 
Prezentácia školy v projekte Nadácie VW Slovakia – Pomáhame ďalej regióny – severné 
Slovensko 
 
- spolupráca školy s rodičmi: 
 
-depistáže školskej zrelosti v spolupráci s CPPP, vyhodnotenie stimulačného programu 
s každým rodičom  individuálne,prijatie následných opatrení 
-logopedické depistáže a následné konzultácie s rodičmi 
-prednášky psychologičky SCPP  Martin k školskej zrelosti detí 
-konzultačné stretnutia triednych učiteliek k aktuálnym problémom a otázkam s rodičmi 
-fašiangový karneval, tvorivé dielne pri priležitosti Mesiaca úcty k starším, vianočné trhy, 
besiedky pri príležitosti Dňa matiek, rozlúčkové besiedky pri odchode detí z MŠ 
 
- formy prezentácie školyna verejnosti: 
 
-prezentácia školy na verejnosti v projekte Poďme deti baviť pohybom 
-úspešná prezentácia s významným umiestnením na výtvarných súťažiach detí 
-celoročná spolupráca s Turčianskou knižnicou – organizovanie spoločných tematických ----     
dopoludní aj pre verejnosťv priestoroch knižnice 
-aktívna účasť školy na podujatiach organizovaných VMČ Sever – vystúpenia detí pri 
príležitosti vianočných a veľkonočnýchsviatkov 
-prezentácia školy v projekte Pomáhame ďalej regióny – bilbordy v meste, pzentačný stánok 
v OC Galéria Martin 
 
 
- iné aktivity: 
 
Projekt Kamarát AX – v spolupráci s MP  Martin 
Projekt Dopravná výchova – v spolupráci so ZŠ A.Dubčeka – dopravné ihrisko 
Projekt Dorotka a jej kamaráti – v spolupráci so SČK 
spolupráca so Základnou školou A. Dubčeka – organizovanie spoločných aktivit, spolupráca 
pri zápise detí do 1. ročníka 
spolupráca s CVČ Kamarát – celoročný projekt MINI 
spolupráca s Hvezdárňou pri GVPT v Martine 
cyklus rozprávkových popoludní s rodičmi a besedy s detskými spisovateľmi 
organizovanie tematických výletov – Múzeum slovenskej dediny 
organizovanie lyžiarskeho výcviku – Jasenská dolina 
organizovanie plaveckého kurzu detí – plaváreň ul. Hurbanova, Martin 
organizovanie kurzu in-line korčuľovania 
účasť na športových súťažiach materských škôl  miestnych i okresných – Martinské 
olympijské hviezdičky, Detský trojboj 
návštevy výchovných hudobných koncertov, divadelných a bábkových predstavení 
organizovanie nočnej dobrodružnej škôlky 
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10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM  ROKU 
2017/2018 
 

 
 
 
 
 
 
11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
 
Zistenia: 

1. Podmienky a priebeh výchovy dosahujú vynikajúcu úroveň. Kvalita výchovy 
a vzdelávania z hľadiska činnosti pedagógov je na mimoriadnej úrovni. 

2. Podmienky rozvoja osobnosti detí, sociomorálna a emocionálna klíma v interakcii 
dieťa – dieťa v rámci pozorovaní je na príkladnej úrovni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt 
/ 
Grant 

Názov 
projektu / 
grantu 

Stručná char. 
projektu / grantu 

Akcept./ 
Neakcept. 

Termín 
začiatku 
realizácie 
pr. 

Termín 
ukončenia 
realizácie 
pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Škola 

Mest
o 
Mar
tin 

M
es

to
 M

ar
tin

   
   

   
   

   
   

In
é 

        
Digipédia- 
Digiškola 

Elektronizácia  
vzdelávacieho 
systému reg. 
školstva 

 2014 trvá    

        
Zelená 
spolupráca 

Revitalizácia 
areálu 
školského 
areálu 

 apríl 
2018 

 apríl 
2018 

1000 € Zdroje 
Nadácie 
VW 
Slovakia 
a.s. 

 

        
Zdravý 
chrbátik 

Prevencia 
porúch 
pohybového 
aparátu detí 

 marec 
2015 

trvá  
 

MsÚ 
Martin 
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12. ÚDAJE O  PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO - TECHNICKÝ CH 
PODMIENKACH  ŠKOLY  
 

A) budovy 

 

B) športoviská/školský dvor 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY  
- definícia cieľa pre školský rok 2017/2018 
V pripravenosti detí na ZŠ venovať osobitnú pozornosť rozvíjaniu grafomotorických 
zručností dieťaťa, s dôrazom na všetky ich aspekty – správny úchop, poloha tela, pracovné 
plochy, využitím inovačných metód a aj v spolupráci s rodinou 
-vyhodnotenie plnenia cieľa v šk. roku 2017/2018 
1. systematická práca s Rozvíjajúcim programom pre predprimárne vzdelávanie a to nielen 
pre deti s OPŠD, ale i využitie materiálu pre rozširujúce možnosti vzdelávania 
v individuálnom prístupe v edukácii detí pred vstupom do ZŠ 
2.učiteľky systematicky pracovali a využívali pracovné listy,so špeciálnym zameraním pre 
grafomotorické zručnosti  detí predškolského veku viacerých zdrojov a koncepcií  
3.vytvorili sme z iniciatívy riaditeľky a učiteľky krúžok grafomotoriky na škole, kde 
v popoludňajších hodinách nadštandardnou formou a využitím rozširujúcich metód sme 
venovali pozornosť aj chápaniu obsahu formálnych charakteristík písanejreči 
4.pokračovali sme v práci výtvarného krúžku na škole so zameraním sa aj na úlohy 
podporujúce fyziologické predpoklady / uvoľňovanie zápästia, úchop /  pre úspešné 
zvládnutie „písania“ detí. 

Kapacita 
školy: 

96 Skutočný počet 
detí: 

101 

 Počet Poznámka 
Budovy celkom 1  
 Triedy 8  

Z
 

to
ho

 Herne 4  
Spálne 4  

Šatne                    (Áno/Nie) 4  
Školská jedáleň    (Áno/Nie) 1  
Výdajná školská jedáleň  (Áno/Nie) Nie  
Telocvičňa                       (Áno/Nie) Nie  

T
ec

hn
ik

a  PC                             (ks) 7  
Dataprojektory         (ks) -  
Interaktívne tabule   (ks) 3  

Športoviská 

Názov 
športoviska 

Áno/Nie 
Rozmery 
Povrch 

Stav 
vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  
popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 
(dátum) 

Telocvičňa      

Ihrisko      

Iné (uviesť) Školská záhrada so 
zabudovanými hrovými prvkami 
70x50 m 
tráva + penové koberce 
 
 
 
 
Asfaltová plocha 70x8 m 
so stromovou výsadbou 
 

vyhovujúci 
 
 
 
 
 
 
vyhovujúci 
obmedzene 

 
 
 
 
 
 
v dôsledku prírodných 
činiteľov postupné narušenie 
asfaltu 

Revitalizácia 
+ 
zrekonštruov
anie 
chodníkov – 
r. 2015 
 
 
 
výsadba-
r.2016 



 8 

 
 
14. SWOT ANALÝZA  
 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 
Postavenie MŠ v rámci mesta – jediná MŠ 
s bilingválnym vyučovacím jazykom 

Technický stav budovy 

Systém, ktorý povzbudzuje spoluprácu, 
posilňuje sociálnu inklúziu  aprijíma 
rozmanitosť garantovaný uplatňovaním 
alternatívnej metodiky Krok za krokom 

Devastácia areálu ako aj samotnej budovy 
okolím 

Sociálna stabilita a  pedagogická 
kvalifikovanosť personálu, ktorý na základe 
získaného vzdelania, ako aj kontinuálneho 
vzdelávania dokáže naplniť svoju profesijnú 
úlohu 

 

Kurikulum založené na kooperácii pedagógov 
a detí, pedagógov a rodičov a pedagógov 
navzájom reflektujúce pedagogickú prax 

 

Kurikulum založené na takých hodnotách, 
ktoré umožňujú holistickým prístupom 
rozvinúť potenciál dieťaťa 

 

Ponuka nadštandardných činností a krúžkovej 
činnosti 

 

  
Príležitosti: Riziká: 
Veľkorysé možnosti využívania interiéru ako 
aj exteriéru pre život detí v MŠ 

Zainteresované strany v  systéme 
predprimárneho vzdelávania nezastávajú 
svoju pozíciu v spolupráci s partnerskými 
organizáciami tak, aby výchova 
a vzdelávanie získalo prioritné postavenie 
ako rozhodujúci činiteľ v sociálno-
ekonomickom rozvoji krajiny 

Nadväznosť na blízku ZŠ obsahovým 
prepojením – metodika Krok za krokom, 
jazykové zameranie ZŠ 

Legislatíva často nerešpektujúca hlas 
pedagogickej verejnosti a praxe, častá 
novelizácia školskej legislatívy 

Spolupráca s kultúrno – spoločenskými 
a športovými inštitúciami pri realizácii 
a obohacovaní ŠkVP 

 

Možnosti sponzorstva nielen v oblasti 
materiálnej ale aj v edukačnej nadstavbe 

 

  
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 
Aj v procese edukácie uplatňovať hru ako najvhodnejšiu organizačnú formu, metódu  
a prostriedok pre získavanie a rozširovanie poznatkov, vedomostí a rozvoj kognitívnych 
funkcií dieťaťa. Využívať ju ako najvhodnejší nástroj edukácie a súčasne aj najlepšiu 
príležitosť pre rozvoj emocionálneho a citového sveta dieťaťa. 
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15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝC HOVY 
A VZDELÁVANIA  
 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 
Materská škola napĺňa kritéria psychohygieny detí predškolského veku v týchto zásadných 
hodnotiacich ukazovateľoch : 

- realizácia a dodržiavanie denného poriadku –usporiadanie činností v dennom režime 
v súlade s metodikou predprimárneho vzdelávania 

- realizácia každodenného pobytu vonku aj v popoludňajších hodinách v ideálnom 
prostredí školskej záhrady 

- otužovanie detí vzduchom počas pobytu von v čase nepriaznivého počasia s využitím 
otvorených terás a krytej terasy s vybavením 

- otužovanie vodou – mlhoviskom v letnom období  v školskej záhrade 
- dodržiavanie pravidelnosti v turnusoch podávania stravy 
- dodržiavanie pitného režimu počas celého dňa 
- organizácia popoludňajšieho odpočinku detí  - rešpektovanie individuálnych potrieb 

dieťaťa 
- organizácia krúžkovej činnosti detí – v popoludňajšom čase vyhradenom pre 

záujmové nadštandardné aktivity detí 
- spôsob dochádzky a možnosť realizácie adaptačného pobytu detí v materskej škole 

s plným rešpektovaním psychických a vývinových osobitostí detí predškolského veku 
 
16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY  
Záujmová činnosť: 
 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2017/2018: 
 

Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno 
a priezvisko) 

Tanečno – pohybový krúžok 42detí Lucia Kuciaková 
Mária Vojteková 

Výtvarný krúžok 12detí MáriaChovancová 
Hravá angličtina 14 detí Petra Latková -

Taldová 
Folklórny krúžok 23 detí Jana Poláčiková 
Krúžok grafomotoriky 18 detí Adriana Fejková 
Pohybová príprava – Poďme deti 
baviť pohybom 

35 detí V.Vnučáková, 
G. Danková 
J. Agricolová 

 
- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských 
a medzinárodných kolách súťaží: 
 

Úroveň Súťaž 
Meno dieťaťa 
(družstvo 
chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Mestské kolo 
 
Regionálne 
kolo 

Výtvarná súťaž – Odkaz sv . 
Martina 

Andrej  Sopkuliak 2.miesto 

Výtvarná súťaž -Vesmír očami 
detí 
 

Viktória  Vojtasová 
 

3.miesto 
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A O PLNENÍ ROZPOČTU ZA 2017 
 
l. Úvod 
 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná v 
súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene, 
v zmysle zákona 597/2003 Z.z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opatrením 
MF SR č. MF/25189-311 z 17. decembra 2008, opatrením MF SR č. MF/27526-31 z 
17.decembra 2008, vyhláškou MŠVVaŠ SR zo dňa 16.12.2005 č. 9/2006 § 2 písmeno m  a 
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin. Predkladaná správa 
hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 
1.1.2017 do 31.12.2017. 

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie 
 

Materská škola, Ul. družstevná 10 v Martine je zriadená ako samostatný právny subjekt -
rozpočtová organizácia mesta Martin od 1.9.2005. Poskytuje vzdelávanie v zmysle zák. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou 
rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň. V školskom roku 2017/2018 je zameraná na 
výchovu a vzdelávanie detí od 3 rokov po vstup do základnej školy a detí s odloženou 
školskou dochádzkou. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje jedna je heterogénna a tri  
triedy sú homogénne. Počet detí v MŠ je 101 a priemerný evidenčný počet zamestnancov vo 
fyzických osobách je 16 z toho je 9 pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie detí v 
materskej škole je realizované v pedagogickej koncepcií Krok za krokom. V materskej škole 
sa rozvíja rôzna krúžková činnosť (napr. výtvarný krúžok či tanečno — pohybový krúžok). 
Od septembra 2011 materská škola a Nadácia Volkswagen Slovakia otvorili v priestoroch 
školy spoločne bilingválnu nemecko slovenskú triedu. 

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie   
 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (bežný transfer zo štátneho 
rozpočtu, bežný transfer od zriaďovateľa, kapitálový transfer od zriaďovateľa, bežný transfer 
od zriaďovateľa- vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie a bežný transfer - cudzie 
(darovacie).  Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 bol určený zriaďovateľom záväznými 
ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke.  
Schválený rozpočet bežných príjmov z vlastných zdrojov bol 18 050 €. Pôvodný rozpočet 
bežných výdavkov bol určený vo výške 212 053€, z pridelených bežných výdavkov nám 
v rozpočte boli pridelené výdavky na reprezentačné účely vo výške 150 € ,ktoré sme povinní 
použiť v súlade s Výnosom MF SR č. 11251/2004-42 zo dňa 8.12.2004. Pridelené sme mali 
výdavky zo štátneho rozpočtu  na predškolákov vo výške   6 510 €.    
 
Celkový rozpočet na rok 2017 nám bol pridelený vo výške 236 613 €. Na základe školského 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1.9.2008 deti, ktoré sú rok 
pred nástupom ZŠ, v materskej škole neplatia poplatok za školné. 
 
Dňa 13.2.2017 nám bola poskytnutá zmena rozpočtu v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Pridelené finančné prostriedky sú zo zdrojov štátneho rozpočtu, zmeny sú realizované podľa 
účelu, na ktorý sú prostriedky prideľované. -1302 € (bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – 
kód zdroja 111).  Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden 
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) je mesačne vo výške 13,563 €.  
 
Dňa 05.04.2017 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej 
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žiadosti č.j. 2017/415 zo dňa 31.03.2017 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele rozpočtu 
na rok 2017 vo výške + 6050 € (bežné príjmy- kód 72a a bežné výdavky- kód 72a). Táto 
zmena rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary. Darca: 
Nadácia Volkswagen Slovakia, Ul. J.Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo dňa 
30.05.20.11, účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa Plánu 
investície na rok 2017. 
 
Dňa 27.04.2017 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Zmena je realizovaná po schválení záverečného účtu mesta 
Martin za rok 2016. Pridelené finančné prostriedky vo výške +2386 € sú z vlastných zdrojov 
– ide o zostatky z roku 2016 (Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO - kód zdroja 46). 
 
Dňa 17.05.2017 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Zo zdrojov zriaďovateľa nám bola poskytnutá účelová dotácia 
vo výške + 2640 € na akciu „Odstránenie havarijného stavu poškodená strešná krytina, 
zatekanie do vnútorných priestorov budovy“. 
 
Dňa 07.06.2017 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a našej žiadosti č.j.2017/733 zo dňa 30.5.2017. Zmeny rozpočtu 
sú realizované po schválení presunu rozpočtových prostriedkov medzi kapitálovým a bežným 
rozpočtom a Mesto Martin upravuje záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017 : +2386 € 
(bežné výdavky - vlastné zdroje RO - kód zdroja 46 S1+2=07) a - 2386 € (Kapitálové 
výdavky – vlastné zdroje RO - kód zdroja 46 S1+2=07). 
 
Dňa 25.09.2017 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej 
žiadosti č.j. 2017/1099 zo dňa 22.09.2017 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele 
rozpočtu na rok 2017 vo výške + 9000 € (bežné príjmy- kód 72a a bežné výdavky- kód 72a). 
Táto zmena rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary. 
Darca: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ul. J.Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo dňa 
30.05.20.11, účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa Plánu 
investície na rok 2017. 
 
Dňa 08.11.2017 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej 
žiadosti č.j. 2017/1271 zo dňa 03.11.2017 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele 
rozpočtu na rok 2017 vo výške + 6150 € (bežné príjmy- kód 72a a bežné výdavky- kód 72a). 
Táto zmena rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary. 
Darca: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ul. J.Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo dňa 
30.05.20.11, účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa Plánu 
investície na rok 2017. 
 
Dňa 23.11.2017 nám bola poskytnutá zmena rozpočtu v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zmena 
rozpočtu sa týka finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – ide o nenormatívne 
prostriedky na predškolákov  -97 € (bežné výdavky zo štátneho rozpočtu – kód zdroja 111) na 
základe zmien výkonových ukazovateľov v školskom roku 2017/2018. 
 
Dňa 05.12.2017 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej 
žiadosti č.j. 2017/1415 zo dňa 04.12.2017 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele 
rozpočtu na rok 2017 vo výške + 3300 € (bežné príjmy- kód 72a a bežné výdavky- kód 72a). 
Táto zmena rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary. 
Darca: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ul. J.Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo dňa 
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30.05.20.11, účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa Plánu 
investície na rok 2017. 
 
Rekapitulácia upraveného rozpočtu v roku 2017 :  
 
 

Rozpis 
 

v celých € 

● výdavky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie  (predškoláci- kód zdroja 111) :      
    

5111,00 

● výdavky  zo  zdrojov    zriaďovateľa  -   účelová  dotácia  na   havárie         
    (kód zdroja 41)     
   

2640,00 
 

 
● výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (originálne kompetencie ) 
 
      a) bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa –originálne (kód zdroja 41)     
   

212053,00 
 

212053,00 
 

● výdavky z vlastných zdrojov :                                    
     

a) bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) :   
b) bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 72f) 
c) bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) : 
d) bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 72a) :  

                            

44936,00 
 

11906,00 
6144,00 
2386,00 

24500,00 

 
Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov :     
      Príjmy z vlastných zdrojov RO : 42550 € 

 
264740,00 

 
Celkový upravený rozpočet príjmov z vlastných zdrojov RO :   
 

 
42550,00 

 
 
3.1. Rozpočtové opatrenia    
 
Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravený nasledovnými rozpočtovými 
opatreniami zo strany zriaďovateľa :  
 

P.č. Dátum 
rozpočtového 

opatrenia 

Druh rozpočtového opatrenia Zmena 
rozpočtu 
v celých € 

1. 13.02.2017 Bežné výdavky zo ŠR – účelové na predškolákov 
(kód zdroja 111) 

-1302 

2. 
3. 

05.04.2017 Bežné príjmy (kód zdroja 72a) 
Bežné výdavky (kód zdroja 72a) 

+6050 
+6050 

4. 27.04.2017 
 

Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07) +2386 
 

5. 17.05.2017 Bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S1+2=04) 
účelové dotácie na havárie 

+2640 
 

6. 07.06.2017 Kapitálové výdavky  – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 
S1+2=07) 

-2386 

7. 07.06.2017 Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07) +2386 
8. 
9. 

25.09.2017 Bežné príjmy (kód zdroja 72a) 
Bežné výdavky (kód zdroja 72a) 

+9000 
+9000 

10. 
11. 

08.11.2017 Bežné príjmy (kód zdroja 72a) 
Bežné výdavky (kód zdroja 72a) 

+6150 
+6150 

12. 23.11.2017 Bežné výdavky zo ŠR – účelové na predškolákov 
(kód zdroja 111) 

-97 

13. 
14. 

05.12.2017 Bežné príjmy (kód zdroja 72a) 
Bežné výdavky (kód zdroja 72a) 

+3300 
+3300 
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Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte. Rozpočtové 
výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. 
Výnimku tvorili prostriedky sociálneho fondu, sústreďované na účte zvláštnych prostriedkov 
a prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli poukazované na mimorozpočtový bežný účet 
školského stravovania, z ktorého sa priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín 
pre školské stravovanie. Rozpočtové výdavky, ktoré boli poskytované od Nadácie 
Volkswagen Slovakia a.s., boli realizované na darovacom účte. 
 
3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie  
 
 

Záväzný ukazovateľ — zdroj rozpočtu Schválený 
rozpočet rok 

2017 

Upravený 
rozpočet rok 

2017 

Plnenie 
rozpočtu k 
31.12.2017 

Percento 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

 v  € v   € v  € % 

Bežné výdavky prostriedky zo ŠR na vzdelávanie spolu 
poskytované prostredníctvom OÚ Žilina  -kód zdroja 111 

6510 
 

5111 
 

5111 100 

v tom:  
Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 111  
(vrátane dohodovacieho konania) 

-  
0 

 
0 

 
- 

Nenormatívne (účelové) spolu: 6510 5111 5111 100 
z toho: - 0 0  
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111  S11=1     
Asistenti učiteľa  - kód zdroja 111  S11=2 - 0 0 - 
Odchodné – kód zdroja 111 - 0 0 - 
Príspevok na školu v prírode - kód zdroja 111 S1=8 - 0 0 - 
Príspevok na lyžiarsky výcvik – kód zdroja 111 S1=7  - 0 0 - 
Príspevok na učebnice – kód zdroja  111 S1=6 - 0 0 - 
Príspevok  na vzdelávanie soc.znev.žiakov - kód zdroja 
111 S1=5 

- 0 0 - 

Mimoriadne výsledky žiakov –kód zdroja 111  S1=4 - 0 0 - 
Dopravné žiakov - kód zdroja 111 - 0 0 - 
Predškoláci- kód zdroja 111 6510 5111 5111 100 
Výdavky zo ŠR-preplatky poisťovní z r.2015 zdroj 131F -    0 0 - 
Výdavky zo ŠR-dobropisy z r.2016 zdroj 131 G -    0 0 - 
Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 - 0 0 - 
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky spolu- kód 
zdroja 41,43,46 všetky kódy S11=4 

212053 
 

214693 214693 100 

v tom:  
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve 
/normatívne/ - kód zdroja 41 S11=4 

212053 212053 215053,58 100 

Účelové na kapitálové výdavky – kód zdroja 41,43,46 
všetky kódy S11=4 

- 0 0 - 

Účelové na dofinancovanie prenesených 
kompetencií/bežné výdavky/ - kód zdroja 41 S11=4 

- 0 0 - 

Účelové prostriedky na havárie školských objektov 
/bežné výdavky/ - kód zdroja 41 S11=4 S13=H 

- 2640 2639,42 99,98 

Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S11=7, 
resp.72a  a 46 spolu 

18050 44936 43318,33 96,40 

z toho : 
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích 
prostriedkov -  kód zdroja 41, 72f  resp.46 

- 20436 18818,33 92,08 

Výdavky z darovacích prostriedkov – kód zdroja 72 a 
/bežné + kapitálové/  

- 24500 24500 100 

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov – kód zdroja 41 
S11=7, resp.46 S11=7 

- 0 0 - 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov  236613 264740 263122,33 99,39 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 
 

18050 42550 41632,75 97,84 
 

 
 



 

3.3. Bežné príjmy  
 
Schválený rozpočet bežných príjmov, ktoré  získavame vlastnou 
a školskej jedálne bol vo výške 
rozpočtovej organizácie prijaté finan
                                                                                                                                   

Druh príjmov

Z prenajatých budov, priestorov a
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
Za poplatok _školné 
Z dobropisov   
Z vratiek  
Granty/príspevok od darcov  
Réžia  
Réžia –zostatok prostriedkov z predchádz. Rokov
Spolu získané príjmy 

Grafické vyjadrenie získaných príjmov jednozna
tvoria poplatky za granty /finanč
boli schválené v Zmluve o spolupráci zo d
odst.2 – podieľať sa na investič
2017. 
 
Ďalšie prijaté príjmy sú školné, réžia školského strav
/STEFFE z minulého roka 2016/, réžia z
z dobropisov . 
 
3.4. Výdavky 
 
Upravený rozpočet výdavkov v
264740 €,   ktorý bol k 31.12.2017 
 

• mzdy, platy 
• poistné a príspevok do pois
• bežné transfery 
• tovary a služby 

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do pois
zriaďovateľa (originálne kompetencie), z
Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky  energií, vody, všeobe
školení,  nákup všeobecného materiálu, ale aj iné služby, ktoré sme vyplácali z bežných 
transferov od zriaďovateľa (originálne kompetencie), aj z bežných transferov od zria
(z vlastných príjmov), aj z bežných transferov zo štátneho r
 
Zriaďovateľom záväzne určené výdavky originálnych kompetencií na bežné výdavky 
reprezentačné  účely  sme mali  pridelené
vyčerpali vo výške 143,61 €, zostatok 6,39 € sme pou

0
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15000
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25000

Príjmy za rok 2017
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et bežných príjmov, ktoré  získavame vlastnou činnosťou materskej školy 
školskej jedálne bol vo výške 18050 €. V priebehu roka 2017 boli vlastnou 

tovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:
                                                                                                                                                                                                     

Druh príjmov  Skutočne prijaté príjmy 
v roku  2017 v 

 

prenajatých budov, priestorov a objektov 
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

24500,00

predchádz. Rokov 
41632,75

 
Grafické vyjadrenie získaných príjmov jednoznačne ukazuje, že najväčší podiel na príjmoch 
tvoria poplatky za granty /finančné prostriedky od -Nadácie Volkswagen Slovakia 

spolupráci zo dňa 30.5.2011, kde určil darca pod
 sa na investičných  a personálnych nákladov podľa Plánu investície na rok 

alšie prijaté príjmy sú školné, réžia školského stravovania, príjmy z prenajatých zariadení 
minulého roka 2016/, réžia z predchádzajúceho obdobia, ďalej za nájom a

et výdavkov v roku 2017 bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 
ktorý bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 263122,33 € v  nasledovnej skladbe 

125779,17 21376,22 147155,39
príspevok do poisťovní 45836,62 6439,57 52276,19

bežné transfery  1819,35 47,87 1867,22
 51942,96 9880,57 

 
61823,53

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli vyplatené z bežných transferov od 
a (originálne kompetencie), z bežných transferov od cudzieho (darovacie). 

Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky  energií, vody, všeobe
školení,  nákup všeobecného materiálu, ale aj iné služby, ktoré sme vyplácali z bežných 

ľa (originálne kompetencie), aj z bežných transferov od zria
bežných transferov zo štátneho rozpočtu (predškoláci). 

om záväzne určené výdavky originálnych kompetencií na bežné výdavky 
sme mali  pridelené vo výške 150 €,  ktoré sme 

€, zostatok 6,39 € sme použili na úpravu rozpočtu.

Príjmy za rok 2017

Poplatok za materskú školu

Strava/réžia

z prenajatých budov,priestorov

z dobropisov

z prenajatých strojov,zariadení

za granty/darovacie príspevky

Z vratiek 

činnosťou materskej školy 
V priebehu roka 2017 boli vlastnou činnosťou 

né prostriedky v nasledovnej skladbe: 

čne prijaté príjmy  
roku  2017 v € 

320,00 
472,56 

9092,46 
79,69 

1024,38 
24500,00 
5740,68 
402,98 

41632,75 

čší podiel na príjmoch 
Nadácie Volkswagen Slovakia a.s. /, ktoré 

čil darca podľa článku III. 
ľa Plánu investície na rok 

prenajatých zariadení 
ďalej za nájom a príjmy 

tovými opatreniami na výšku 
v  nasledovnej skladbe  

147155,39 
52276,19 
1867,22 

61823,53 

ovní) boli vyplatené z bežných transferov od 
bežných transferov od cudzieho (darovacie). 

Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky  energií, vody, všeobecných služieb, 
školení,  nákup všeobecného materiálu, ale aj iné služby, ktoré sme vyplácali z bežných 

a (originálne kompetencie), aj z bežných transferov od zriaďovateľa 
tu (predškoláci).  

ené výdavky originálnych kompetencií na bežné výdavky -
 v tomto roku 2017 

úpravu rozpočtu. 
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Výdavky — funkčná klasifikácia 111 -  finančné  prostriedky zo ŠR nám boli pridelené vo 
výške 5111 €, ktoré boli pridelené na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu a sú určené 
na čiastočnú úhradu nákladov za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky (predškoláci), ktoré sme v tomto roku 2017 vyčerpali v celkovej výške 5111  €   

• učebné pomôcky                  842,72 € 
• odmeny                              3090,00 € 
• všeobecný materiál              280,08 € 
• interiérové vybavenie          898,20  € 

Výdavky – funkčná klasifikácia (kód zdroja 41 S1+2=04) finančné prostriedky účelové od 
zriaďovateľa nám boli pridelené vo výške 2640 €, ktoré boli na odstránenie havarijného stavu  
na akciu: „Odstránenie havarijného stavu poškodená strešná krytina, zatekanie do 
vnútorných priestorov budovy“.  Tieto  finančné prostriedky sme použili na údržbu a boli 
vyplatené 9.6.2017 vo výške 2639,42 € firme JAS Šipula s.r.o. , Kuzmányho 278/68, 039 01 
Turčianske Teplice. Nevyčerpaný zostatok 0,58 € sme použili na úpravu rozpočtu.   

Dňa 27.12.2017 sme z výdavkového účtu IBAN: SK70 0200 0000 0021 1981 1758 previedli 
na depozitný účet IBAN: SK69 0200 0000 0025 2956 3056 sumu vo výške  17800 € 
z dôvodu, že mzdové výdavky /mzdy a odvody/ za mesiac december 2017 sa vyplácajú 
z depozitného účtu, nakoľko ide o ukončenie kalendárneho roka. 

Zostatok k 31.12.2017 na výdavkovom účte IBAN: SK70 0200 0000 0021 1981 1758 bol vo 
výške 79,05 €, ktorý bol odvedený zriaďovateľovi na účet IBAN: SK69 0200 0000 0025 2956 
3056. 

Zostatok k 31.12.2017 na príjmovom účte IBAN : SK07 0200 0000 0020 4213 9851 bol vo 
výške 621,37 €, ktorý sme tiež odviedli zriaďovateľovi Mesto Martin.  

Týmto k 31.12.2017 sme mali výdavkový bežný a príjmový účet nulový.    
 
Pri porovnaní zdrojov, z ktorých boli výdavky financované je skladba nasledovná: 
 

z BT zo štátneho rozpočtu spolu    5111,00 € 

z BT zo štátneho rozpočtu (vrátane ESF)- predškoláci    
 

5111,00 €  
 

z BT z rozpočtu zriaďovateľa spolu     214693,00 € 
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (originálne kompetencie)    
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (účelová na havárie )                              

212053,00 € 
2640,00 €  

 

z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje) spolu 
  

43397,38 €  
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje z činnosti školy)  18897,38 € 
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje cudzie)                                   24500,00 €  
  
3.4.1.Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky v roku 2017 
 
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytnuté prostredníctvom účtov 
zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet školy. Dotácie z rozpočtu zriaďovateľa (originálne 
kompetencie) boli poskytnuté na základe schváleného rozpočtu. Dotácie boli poskytnuté 
a použité nasledovne : 
 

 
Druh dotácie 

 
Zdroj 

Poskytnuté dotácie 
v roku 2017  

v € 
 

Použitie (vyčerpanie) 
dotácie v roku  2017 v 

€ 
 

Rozdiel 
(nedočerpanie 

dotácie) v € 
 

Dátum vrátenie 
nedočerpanej 

dotácie na účet  
zriaďovateľa  

Bežný transfer zo ŠR 
(predškoláci) 

štátny 
rozpočet 

5111,00 5111,00 0 0 

Bežný transfer od 
zriaďovateľa 
(originálne) 

zriaďovateľ 212053,00 212053,58 -0,58 0 

Bežný transfer od 
zriaďovateľa 

zriaďovateľ 2640,00 2639,42  0,58 0  
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(originálne  -účelové-
na haváriu) 
Bežný transfer od 
zriaďovateľa vlastné  

vlastné 
zdroje RO 

18897,38 18818,33 79,05  

Bežný transfer od  
darcu vlastné  

vlastné 
zdroje RO 

24500,00 24500,00 0 0 

 
Spolu 

 
všetky 
zdroje 

 
263201,38 

 
263122,33 

 

 
79,05 

 
31.12.2017 

 

 

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 1.1.2017 do 31.12.2017 nasledovne: 
 
 

 
Ukazovate ľ 

 
 

Číslo 
riadku 

 
Čerpanie 

za rok  
2017 

Celkové 
zdroje za  
rok 2017 

 
  v  € v  € 
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-028 1 263122,33 263201,38 
Prostriedky zo štátneho rozpo čtu v rozpo čtovej kapitole MŠ SR 
cez OÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - sú čet r. 003, 021 

2 5111 5111 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 3 - - 

normatívne - súčet r. 005, 006 4 - - 

mzdy a poistné 5 - - 

Prevádzka 6 - - 

nenormatívne - súčet r. 008-016 7 - - 

odchodné, (§4 ods. 12 zákona*) 8 - - 

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 9 - - 

na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) 10 - - 

na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 
zákona*) 

11 - - 

na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení 12 - - 

za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) 13 - - 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 14 - - 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 15 - - 

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 16 - - 

Predškoláci 17 5111 5111 
Kapitálové výdavky - súčet r. 018- 020 18 - - 

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 19 - - 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)2 20 - - 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 21 - - 

Prostriedky zo ŠR –výdavky na zabezpe čenie zvýšenia platov  22 - - 
Prostriedky z rozpo čtov obcí a prostriedky z rozpo čtov VÚC / od 
neštátnych zria ďovate ľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c) 
zákona*)  

23 214693 214693 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za  prenájom 
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariad ení v čase, keď 
sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 od s. 1 písm. d) 
zákona*) 

24 - 
 
 

 
 

- 

Bežné výdavky z vlastných zdrojov (zostatky z roku 2016) 25 2386 2386 
Bežné výdavky z  vlastných zdrojov (darom)  26 24500 24500 
Kapitálové výdavky z  vlastných zdrojov (darom)  27 - - 
Príspevky od rodi čov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má vo či 
žiakovi vyživovaciu povinnos ť, na čiasto čnú úhradu nákladov 
spojených s hmotnou starostlivos ťou v školách a v školských 
zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*)  

28 16432,33 16511,38 

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žia kov, 
rodi čov alebo inej osoby, ktorá má vo či žiakovi vyživovaciu 
povinnos ť, na čiasto čnú úhradu nákladov na výchovu a 
vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d)  zákona*)  

29  
- 

 
- 
 

Iné zdroje pod ľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods.  
2 písm. f) zákona*)  

30 - - 

Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na hmotné n údze 31 - - 
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5. Záver 

Naše hospodárenie v roku 2017 vzhľadom na prijatie a dodržanie úsporných opatrení 
predstavovalo nevyhnutné výdavky. 
 

V priestoroch budovy a školskej jedálne : 

- revízia EZS  

- deratizácia v šj 

- dezinsekcia proti hmyzu 

- revízia plynových spotrebičov  

- revízia hasiacich prístrojov  

- revízia prenosných elektrických spotrebičov  

 

Počas roka nám boli pridelené finančné prostriedky od zriaďovateľa, ktoré nám umožnili 
odstrániť havarijný stav. Ide o tieto prostriedky : 

- finančné prostriedky účelové od zriaďovateľa vo výške 2640 €, ktoré boli na 
odstránenie havarijného stavu na akciu: „Odstránenie havarijného stavu poškodená 
strešná krytina, zatekanie do vnútorných priestorov budovy“.   

 
 

 
 

Medziročné porovnanie zdrojov roku 2016 s rokom 2017 
 

údaje v € 
 

Druh dotácie 
 

Zdroj 
Poskytnutie 

dotácie  
v roku 2016 

spolu 
k 31.12.2016 

Poskytnutie 
dotácie v roku 

2017 
 spolu 

k 31.12.2017 

Nárast /+ 
úbytok /- 

v €  

% nárastu 
% úbytku 

Výdavky  zo ŠR spolu štátny rozpočet  6076,00 5111,00 -965,00 18,880 
v tom : 
Bežné výdavky normatívne na prenesené 
kompetencie 

štátny rozpočet - - - - 

Bežné výdavky vzdelávacie poukazy štátny rozpočet - - - - 
Bežné výdavky asistenti učiteľa štátny rozpočet - - - - 
Bežné výdavky odchodné štátny rozpočet - - - - 
Bežné výdavky dopravné žiakov štátny rozpočet - - - - 
Bežné výdavky predškoláci štátny rozpočet 6076,00 5111,00 -965,00 18,880 
Bežné výdavky hmotné núdze štátny rozpočet 0,00 0,00 0,00 - 
Bežné výdavky  originálne kompetencie 
spolu 

Zriaďovateľ 205488,00 214693,00 9205,00 4,287 

v tom : 
Bežné výdavky na originálne kompetencie 
v školstve, vrátane reprezentačného, 
okrem účelových  

Zriaďovateľ 205488,00 212053,00 6565,00 3,095 

Bežné výdavky -účelové prostriedky na iné 
(havárie školských objektov , mzdy  a pod) 

Zriaďovateľ 000 2640,00 2640,00 +100,00 

Kapitálové výdavky – účelové  Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výdavky z vlastných zdrojov RO 
spolu /bežné+kapitálové/  

vlastné zdroje RO 31923,69 43397,38 11473,69 26,438 

v tom :  
Bežné  výdavky vlastné zdroje RO 

vlastné zdroje RO 10467,87 16511,38 6043,51 36,602 

Bežné  výdavky vlastné zdroje RO 
z minulého roku 

vlastné  zdroje RO 165,82 2386,00 2220,18 93,050 

Bežné  výdavky z darovacích prostriedkov 
/bežné+kapitálové/ 

vlastné zdroje RO 19000,00 24500,00 5500,00 22,449 

Kapitálové  výdavky vlastné zdroje RO vlastné zdroje RO 2290,00 0,00 -2290,00 -100,00 
 
Zdroje celkom spolu  

 
spolu  

 
243487,69 

 
263201,38 

 
20713,69 

 
7,869 
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Príjmy  
Školné/poplatok za Mš 
Réžia 
Za dobropisy a za prenajaté zariadenie 
Za poplatky/úroky z vkladov 
Z vratiek 
Nájom  
Granty /darovacie 
 
Spolu: 

  
8288,60 
5162,33 
495,41 

1,00 
0,00 

392,00 
19000,00 

 
34143,87 

 
9092,46 
6143,66 
552,25 

0,00 
1024,38 
320,00 

24500,00 
 

41632,75 

 
803,86 
981,33 
56,84 
-1,00 

1024,38 
72,00 

5500,00 
 

7488,88 
 

 

 
8,840 

15,973 
10,292 
100,00 
100,00 

-22,500 
22,448 

 
17,987 

 
Hospodárenie možno hodnotiť v roku 2017 ako efektívne nakoľko sme mali v tomto roku aj 
nárasty pri niektorých finančných prostriedkoch.  
V celkovej časti - Výdavky zo ŠR - V samotnej časti – Bežné výdavky predškoláci nastal 
úbytok   z dôvodu zníženia počtu detí, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky. 
Ďalej aj v celkovej časti  Bežné výdavky – originálne došlo k nárastu z dôvodu,  že sa upravil  
normatív na  dieťa, ďalej z dôvodu úprav rozpočtu podľa VZN Mesta Martin.  
V celkovej časti – Bežné výdavky – kapitálové  - V samotnej časti – Bežné výdavky – 
kapitálové  nenastal ani úbytok ani nárast z dôvodu, že v tomto roku nám neboli pridelené 
finančné kapitálové prostriedky. 
 
V celkovej časti – bežné výdavky z vlastných zdrojov RO došlo k nárastu nakoľko sme mali 
pridelené viac finančných prostriedkov aj bežné darovacie prostriedky. 
V samotnej časti Kapitálové výdavky - vlastné zdroje RO nastal  úbytok  z dôvodu, že  počas 
roka sme nemali  pridelené finančné prostriedky  na kapitálové výdavky sme nepoužili 
z minulého roku. 
 
Medziročné hodnotenie všetkých zdrojov  aj v percentuálnom vyjadrení predstavuje  +7,869  
%  v objeme pridelených dotácií. 
 
V celkovej časti -  Príjmy – pri poplatkoch za školné nastal nárast z dôvodu, že nám stúpol  
počet detí, ďalej nárast nastal v časti Réžia/detí a dospelí z dôvodu úpravy režijných 
poplatkov, no ale aj v časti  za dobropisy a za prenajaté zariadenie nastal nárast z dôvodu že 
počas roka sme mali vyššie preplatky,  ale aj v časti z vratiek došlo k nárastu nakoľko išlo 
o preplatky z poisťovní,  nájom sa ukázal v úbytku, nakoľko bol upravený poplatok. V tomto 
roku nám boli pridelené finančné prostriedky- granty v tej výške ako uvádzame, kde nastal 
nárast.  
 
Medziročné hodnotenie príjmov  aj v percentuálnom vyjadrení predstavuje  +17,987 % 
v objeme prijatých príjmov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


