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Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin 

v zastúpení riaditeľkou Mgr. Adrianou Škokorovou 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2015/2016 

 

 

 

Predkladá: 

 

 

      

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

     Mgr.Adriana Škokorová      
 riaditeľka školy   

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                 dňa   24.8.2016 

 

      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 2015/2016 

predseda Rady školy pri  Materskej škole, 

                                                                       Ul. P. O. Hviezdoslava 17 v Martine 

                                                                         

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

      Ing. Ľudmila Hladká 

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 2015/2016 

 

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

                

  Mgr. art. Andrej Hrnčiar 

     primátor mesta Martin 
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MATERSKÁ ŠKOLA,    ULICA   P. O. HVIEZDOSLAVA  17,     036 01    MARTIN 
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Vypracovala:  Mgr.Adriana Škokorová, riaditeľka materskej školy 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Plán práce školy na školský rok 2015/2016 

4. POP pre školy a školské zariadenia na školský rok 2015/2016 

5. Interné projekty MŠ 

6. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2015/2016 a vyhodnotenie     jeho 

plnenia 

7.  Swot analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1:  

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu  za rok 2015 
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2015/2016 

 

     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  

Adresa školy: Ul. P. O. Hviezdoslava 17, 036 01  Martin 

Telefónne čísla školy: 

Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 
043/4134276,  0908555885 

Faxové čísla školy:  - 

Internetová stránka školy: www.mshviezdoslava.eu 

Elektronická adresa školy: 

Elektr. adresa riaditeľa školy: 
mshviezdoslava@gmail.com 

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 
Školská jedáleň Ul. P. O. Hviezdoslava 17 

Zriaďovateľ: 

 

Mesto Martin 

Vajanského námestie 1, 03601 Martin 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ Adriana Škokorová Mgr. 

Zástupca pre MŠ Mária Nogová 

Vedúca ŠJ Mariana Slezáková 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

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

1. Ing. Ľudmila Hladká. - predseda Volená za rodičov 

2. Miroslav Vladár - podpredseda Volený za neped. zamest. 

3. Ľubica Chmurčiaková Volená za ped. zamest. 

4. Ing. Marcela Bútorová Volená za rodičov 

5. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.MA Deleg. za mesto Martin 

6. Mgr. Bruno Horecký  Deleg. za mesto Martin 

7. PaedDr. Mojmíra Kapráliková. ZUŠ Martin 

   

   

   

   

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu 

školskej samosprávy:  03.05.2016 
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 

Poradné orgány školy a ich funkcia:  

 

-  Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky materskej školy. Jej členmi sú všetci 

pedagogickí zamestnanci. Podľa platnej legislativy a schváleného programu pedagogická rada 

v šk. roku 2015/2016: 

a) prerokovala školský poriadok, plán práce školy - priebežne hodnotila jeho plnenie  

b) hodnotila výsledky výchovno- vzdelávacej činnosti za každé polročné obdobie školského 

roka a za celý školský rok, 

c) prerokovala plán kontinuálneho vzdelávania 

d) prerokovala a schválila podmienky prijímania detí do materskej školy, 

e) prerokovala návrh počtu tried a detí na nasledujúci školský rok, 

f) rokovala o organizácii výchovno – vzdelávacej činnosti, o návrhoch a otázkach, ktoré jej 

predložil riaditeľ školy, resp. ktorýkoľvek jej člen, 

g) pravidelne bola oboznamovaná s informáciami z pracovných stretnutí riaditeľov škôl, 

s novou legislatívou, s výsledkami hospitačnej činnosti a vnútroškolskej kontroly. 

     Podľa potreby boli zvolávané stretnutia riaditeľky s učiteľkami, na ktorých sa operatívne 

riešili pedagogicko- organizačné záležitosti. 

V školskom roku 2015/2016 zasadala pedagogická rada 5- krát. 

 

Metodické združenie tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy. 

 Plní tieto funkcie: 

a) organizačno – riadiacu,  

 b) kontrolno – hodnotiacu,  

c) odborno - metodickú  

Metodické združenie sa aktívne zapájalo do  pedagogického  riadenia školy a kontroly 

výchovno–vzdelávacieho procesu. Riešilo pedagogické a výchovno–vzdelávacie problémy. 

Koordinovalo  ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v závislosti na zmene 

cieľov školy od 1. 1. 2016, navrhovalo a pripravovalo podklady pre zvýšenie kvality 

materskej školy z hľadiska úrovne výchovy a vzdelávania.  

Na stretnutiach metodického združenia pedagógovia prezentovali informácie z absolvovaných 

vzdelávaní – prezentácie  prác v powerpointe, metodické listy, práce na interaktívnej tabuli, 

vlastné nápady, inovatívne metodické postupy, informácie z odbornej literatúry, plánovanie 

v zmysle záväzných dokumentov (ŠVP, ŠKVP) a platnej legislatívy. Všetci pedagogický 

zamestnanci sa zapájali do prípravy a realizácie inovovaného ŠkVP. 

 

Vedúcou  metodického združenia je  p. Ľubica Kotercová, ktorá koordinovala jeho činnosť a 

metodické vedenie pedagógov, organizovala stretnutia MZ, rozpis otvorených hodín, 

vzájemných hospitácii a zápisnice z MZ. Vytvorila portfolio prác a nápadov učitelek aj 

v elektronickej podobe (USB). Koordinovala vytváranie ŠkVP na základe inovovaného ŠVP. 

 

 Pedagogický zástupca riaditeľky p. Mária Nogová - zastupovala riaditeľku počas jej 

neprítomnosti, spolupracovala s riaditeľkou na zásadných dokumentoch školy, stratégiách,  

hodnotiacich správách, kontrolovala plnenie pracovného plánu školy, informovala riaditeľku o 

stave plnenia jednotlivých úloh, kontrolovala, prideľovala a vyhodnocovala dochádzku 

zamestnancov, čerpanie dovoleniek a náhradného voľna. 

 

Ekonomická   zástupkyňa  riaditeľky – p. E. Simonidesová – zabezpečovala, vyhotovovala 

a kontrolovala všetky ekonomicko–prevádzkové záležitosti školy, vykonávala dozor nad 

dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení, zabezpečovala 

inventarizáciu majetku školy, vypracovávala správy o výsledkoch hospodárenia školy za určené 
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obdobia a príslušný kalendárny rok. Aktívne sa zúčastňovala na školeniach súvisiacich so 

zavedením nového ekonomického softvéru Cora. 

 

Útvaru personálnej práce a miezd -   p. Z. Purdová – počas šk. roka zodpovedne a načas 

pripravovala a vyhotovovala  personálno – mzdovú agendu zamestnancov školy. 

 

Vedúca školskej jedálne - p. Marianna Slezáková priamo riadila, usmerňovala a kontrolovala 

prácu zamestnancov kuchyne, zabezpečovala školské stravovanie v súlade s doporučovanými 

výživovými normami, starala o kvalitu, množstvo a estetiku pripravovaných pokrmov. 

Komisie ( stravovacia, BOZP, inventarizačná , škodová a odškodňovacia ) sú zložené zo  

zamestnancov školy . Stretávali sa podľa potreby a plnili úlohy v zmysle svojho zamerania. 

 

 

5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY  

 

Ukazovateľ/vek.

zloženie triedy 

Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

počet tried 
celkový 

počet  detí  
počet tried 

celkový počet  

detí v MŠ 

1. trieda - 1 24 1 24 

2. trieda - 1 23 1 20 

3. trieda - 1 25 1 25 

4. trieda - 1 27 1 27 

Spolu: 4 99 4 96 
 

5 B. ÚDAJE O PRIJATÝCH DEŤOCH  
 

Vek detí Počet  

2-ročné  2 

3-ročné  18 

4-ročné  5 

5-ročné 2 

6-ročné 0 

Odložená šk. dochádzka 0 

Spolu: 27 
 

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 

Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 8   

Muži 0   

Spolu (kontrolný súčet): 8   

Kvalifikovanosť v %: 100 X 

Veková štruktúra 

do 30 rokov 1   

do 40 rokov 1   

do 50 rokov 2   

do 60 rokov 4   

dôchodcovia 0   

Spolu (veková štruktúra): 8   
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7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
 

Ukazovateľ Počet 

Ženy 8 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 9 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 3 

do 50 rokov 2 

do 60 rokov 3 

dôchodcovia 1 

Spolu (veková štruktúra): 9 
 

 

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh vzdelávania Počet  Názov vzdelávania 

Adaptačné    

Špecializačné 1 

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca 

 

 

Aktualizačné 

3 

6 

2 

2 

       2 

       3 

Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania 

Využívanie interaktívnej techniky vo výučbovom procese 

Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 

Zvládanie záťaží v šk. prostredí – rozvoj relax. zručností 

Ekologická stopa 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 

Prípravné atestačné  
 

 

Kvalifikačné   
 

 

Iné    

 1 BOZP a zástupca zamestnancov 

 2 Zákonné pravidlá zverejňovania na internete 

 2 Webové sídla a legislatíva 

 5 Seminár - hudobná výchova 
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9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 

 

Mediálne prezentácie  

 

1. Mesiac úcty k starším - kultúrny program na MsÚ Martin    

2. Projekt Eurorozprávky – Kocúr v čižmách. Vystavené v októbri 2016 v Bratislave. 

3. Pokračovanie projektu Cestou necestou – TV Turiec – výroba dopravných    

prostriedkov z odpadu – jazda Okolo sveta  na kartónových dop.prostriedkoch, za 

asistencie príslušníkov MP.  

4. Veľkonočné trhy na Divadelnom nám. 4.tr. prezentácia MŠ, predaj výrobkov 

5. Martinské olympijské hviezdičky – foto na stránke Mesta Martin 

 

Spolupráca školy s rodičmi: 

 

 Program na MsÚ, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

 Deň Jablka - vystúpenie detí pre starých rodičov a ochutnávka jablkových špecialít, 

posedenie, výmena receptov 

 Čaro Vianoc – besiedky,  tvorivé dielne s rodičmi, starými rodičmi 

 Deň matiek – kultúrno - spoločenské posedenie s programom a pohostením 

 Týždeň zdravej výživy - pečenie a ochutnávka koláčov a iných výrobkov z ovocia a 

zeleniny 

 Spolupráca s MUDr. Mikulovou – lekárske prehliadky a ošetrenie chrupu 

 Hudobné dopoludnie: rodič predvádzal hudobné nástroje: 3.tr.    

 Karneval v CVČ– Kocúr v čižmách pozýva rozprávkové bytosti. Program, súťaže a 

tanec spoločne s rodičmi 

 Realizácia projektu "Ocko, mami, hraj sa s nami" – súťažné popoludnia pre deti a 

rodičov 

 Tvoríme z druhotných surovín – aktivity s rodičmi – Cesta okolo sveta na dopravných 

prostriedkoch, ktoré vyrobili rodičia a deti doma 

 Rozlúčka predškolákov v 4.tr., divadelné predstavenie deti zo 4.tr. na škol. dvore: DETI 

DEŤOM.  Kocúr v čižmách, aj pre rodičov.  

 Brigáda na školskom dvore spoločne s rodičmi – natieranie plota, šatňových skriniek, 

strihanie živých plotov a stromov, založenie a výsadba květinového záhona 

 

Prezentácie školy na verejnosti:  

 

1. Mesiac úcty k starším - kultúrny program na MsÚ 

2. Martinské olympijské hviezdičky- atletický deň materských škôl 

3. Divadelné námestie. Súťaž Viem sa správať bezpečne s KAMARÁTOM  

AXOM,  

4. Projekt Eurorozprávky – Kocúr v čižmách. Vystavené v októbri 2016 

v Bratislave 

 

Iné aktivity:   

 

1. Dentálna hygiena  - ukážka starostlivosti o chrup v spolupráci s p. Lojkovou – RÚVZ 

2. Plavecký výcvik 

3. Planetárium v MŠ – spoznávanie vesmíru 

4. Zdravá výživa – aktivity v spolupráci s p. Lojkovou – RÚVZ 

5. Výtvarná súťaž Pramienok vody 

6. Spolupráca s Turčianskou knižnicou 

7. Nemocnica u medvedíka: aktivity martinských medikov 

8. Výtvarná súťaž odkaz sv. Martina – 3. miesto 
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9. Projekt   Kamarát Ax s Mestskou políciou Martin 

10. Návšteva Gazdovského dvora v Turčianskych Kľačanoch - chov hospodárských zvierat 

a výroba žinčice, návštěva ZOO Kontakt v Liptovskom Mikuláši  

11. Exkurzia na Odd. Mestskej polície Martin 

12. Výtvarná súťaž Hasiči 

13. Pokračovanie projekt dopravnej výchovy: Cestou – necestou.  

14. Návšteva hasiča – deti sa oboznámili s prácou hasičov, vyskúšali si výstroj 

15. Lyžiarsky výcvik, 

16. Medzinárodný projekt Zelená škola 

17. Návšteva ZŠ P. Mudroňa v 1.C – otvorená hodina 

18. Deň mlieka – zábavné aktivity pre deti  

19. Tanečný a výtvarný krúžok – ZUŠ P. Mudroňa 

20. Anglický jazyk Mgr. Smirnovová 

 

Divadelné a hudobné predstavenia 

 

F.Lenárt: Hlúpi Jano, Klauniáda zo Šuplíka, hudobné vystúpenie na škol.dvore: Ján Juhas, 

Turčianska knižnica: Divadielko, 4.tr a 3. tr., CVČ- Kamarát: divadlo Kapitán Kotvička, ZUŠ 

– Martin, divadelné predstavenie: Tri prasiatka,2,3,4,tr., vystúpenie v MŚ: Ujo Ľubo: Kocúr 

v čižmách, Divadlo: Ako dedko a babka spolu nažívali, Divadlo v MŠ: Čarovačky – 

vinšovačky,  Divadelné dopoludnie: MŠ Aurela Stodolu, 3.4.trieda,   

 

 

10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2015/2016 

 

 

 

 

Projekt 

/ 

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

to
 M

a
rt

in
 

Poslanci 

Martin 

Stred 

Revitalizácia 

škol. dvora - 

preliezky 

Akcept.  Október 

2016 

 2000 500 1000 

Havarijný 

fond 

Rekonštrukcia 

podláh v 4. 

triede,  

Akcept December 

2016 

December 

2016 

5110  5110 

Energetický  

audit 

Výmena 

prívodov - 

rozvodov 

kúrenia, 

radiátorov  

Akcept Oktober 

2016 

December 

2016 

   

M
Š

V

V
a
Š

 

S
R

         

        

        

IN
É

 

        

        

Projekt 

Blue 

sky(Trim 

Leader)  

Rekonštrukcia 

škol dvora.  

neakcept      
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11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 

Zistenia: v školskom roku 2015/2016 sa inšpekčná činnosť v materskej škole nekonala 

 

 

12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 

 

A) budovy 

 

 

B) športoviská/školský dvor 

 

 

 

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 

 

Ciele pre školský rok 2015/2016 (jednoznačný, merateľný, realistický, realizovateľný 

a terminovaný): 

1.   Skvalitniť prácu s IKT technológiami, komunikáciu prostredníctvom elektronických médií 

a využívanie komunikačnej a prezentačnej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese                                                                                                              

- vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačních pedagogických metód s využitím 

Informačních a komunikačních technológií (ďalej len „IKT“) a venovať pozornosť rozvíjaniu 

kompetencií detí  v tejto oblasti.  

 2. Viesť deti k zdravému životnému štýlu a pozitívnemu environmentálnemu cíteniu, k 

ochrane životného prostredia a poznávaniu významu triedenia odpadu a jeho recyklácie  

Kapacita 

školy: 

 Skutočný počet 

detí: 104 
 

 Počet Poznámka 

Budovy celkom 1  

 Triedy 4  

Z
 

to
h

o
 Herne 4  

Spálne 1  

Šatne                                           (Áno/Nie) Áno   

Školská jedáleň                          (Áno/Nie) Áno  

Výdajná školská jedáleň           (Áno/Nie) Nie  

Telocvičňa                                  (Áno/Nie) Nie  

T
e
c
h

n
ik

a
  PC                                                  (ks) 7  

Dataprojektory                             (ks) -  

Interaktívne tabule                       (ks) 2  

Športoviská 

Názov 

športoviska 

Áno/Nie 

Rozmery 

Povrch 

Stav 

vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 

(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 

rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa      

Ihrisko  Dopravné ihrisko vyhovujúci Chýba značenie – tabule, čiary 2015-2016 

Iné (uviesť) Šk. dvor so záhradou a športo-

vými prvkami  2760 m2 

Trávnatý  povrch s prístu- 

povými chodníkmi 

nevyhovujú

ci 

Nedostatok preliezok a iného 

športového náčinia 

2015-2016 

natieranie 

lavičiek, 

plota 

pieskovísk  
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- vybudovať a zrekonštruovať školský dvor – vytvoriť podmienky na dopravnú výchovu 

a pohybové aktivity detí, 

- pravidelným denným pobytom vonku podporovať rozvíjanie pohybových schopností a 

zručností detí, otužovať detský organizmu, 

- zapojiť sa do medzinárodného projektu Zelená škola  

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov v školskom roku 2015/ 2016: 

1. Všetci pedagogický zamestnanci začali pracovať a využívať IKT technológie. Dokumenty, 

zápisnice, správy a iná komunikácia prebieha prostredníctvom počítačov – zamestnanci medzi 

sebou, zamestnanci a vedenie. Častejšie využívajú IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.   

 

2. Škola sa zapojila do medzinárodného projektu Zelená škola – koordinátorka p. Ľubica 

Chmurčiaková. Bol uskutočnený vnútorný audit a stanovené ciele na ďalší školský rok, ktoré 

sú súčasťou ŠkVP. Pedagogický zamestnanci sa zúčastnili súvisiacich vzdelávaní – bádateľské 

aktivity v prírodovednom vzdelávaní,... 

 

 

14. SWOT ANALÝZA 

 

 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Kvalifikovanosť pedagog. zamestnancov Nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukcie  

Stabilita pedagogického kolektívu Odmeňovanie zamestnancov 

Tvorivosť, ochota a spolupráca 

zamestnancov  

Chýbajúce priestory na učebné materiály 

pedagógov 

Kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ Dovybavenie školského dvora preliezkami 

Akcie pre deti a rodičov Nedostatočné vybavenie školského dvora 

Spolupráca so zubnou lekárkou- pravid. 

prehliadky chrupu detí 

Potreba rekonštrukcie kuchyne 

Spolupráca s   inštitúciami (zriaďovateľ, 

SNM, Mest. polícia, RÚVZ, Martin. 

CPPPaP, dentistka, knižnica a iné) 

 

Výhodná poloha  

Veľký školský dvor  

Spolupráca s rodičmi – brigády, pomoc  

Prezentácia školy na kultúrnych podujatiach, 

internete 

 

Príležitosti: Riziká: 

Záujem rodičov o kvalitnú výchovu 

a vzdelávanie ich detí  

Časté zmeny záväzného dokumentu ŠVP 

Dobré meno materskej školy  

Ponuka činnosti v záujmových útvaroch Problémy rodiny prenášané do MŠ 

 Prístup k  informáciám Subjektívne požiadavky rodičov 

Prezentácia svojej činnosti  

Granty, projekty  

Založiť obč. združenie na 2 % daní  
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Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
1. Propagovať prostredníctvom médií činnosť  materskej školy 

2. Motivovať rodičov k väčšej spolupráci s materskou školou.  

3. Nedostatky finančného charakteru priebežne riešiť so zriaďovateľom, prostredníctvom 

grantov, projektov, sponzorov. 

 

 

15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  

 

Materská škola je v prízemnej budove v centre mesta so štyrmi triedami, spojenými pergolou, 

hygienickými zariadeniami, detskými šatňami, samostatnou kuchyňou, jedálňou, kanceláriou 

a príručnými skladmi. Triedy sú svetlé, primerane vyhrievané bez rušivých vplyvov 

nadmerného hluku a prašnosti. Areál MŠ tvorý dvor a záhrada s tromi pieskoviskami, 

šmýkačkou, preliezačkami a altánkami s dostatkom zelene a stromov. Deti majú blízko do 

historických  a obytných častí mesta, ale aj do lesoparku, k poliam a lúkam pod Maticou 

slovenskou.  

Materiálno-technické vybavenie je na primeranej úrovni. Materská škola je vybavená učebnými 

pomôckami, telovýchovným náradím a náčiním. Prevádzkové stroje didaktická technika, 

počítače, tlačiarne sú zastaralé. Potrebné je postupné obnovovanie.. Interaktívne tabule a 

notebok sú vyhovujúce. 

 Kvalitu prostredia dotvára čisté, bezpečné a estetické prostredie, na ktorom sa podieľajú všetci 

zamestnanci školy. 

V školskom roku 2015/2016 boli pre deti zakúpené hračky, učebné pomôcky, výtvarný 

a pracovný materiál. Kúpili sme nový koberec do 4. triedy. V spolupráci s rodičmi (brigády) 

bol revitalizovaný školský dvor – natieranie plota, murárske práce na terase, záhradné práce, 

výsadba – časť nákladov hradila MŠ a časť rodičia sponzorskými darmi, rodičovským 

príspevkom.  

Zo zdrojov zriaďovateľa – Mesta Martin sa hradila rekonštrukcia kúrenia MŠ, rekonštrukcia 

podláh 4. triedy.  

 

 

16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 

Záujmová činnosť: 

 

- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2015/2016: 

 

Názov krúžku Počet žiakov 

Vedúci krúžku 

(meno 

a priezvisko) 

Výtvarný odbor  14 Mgr. Alena 

Schimíková 

Tanečná škola 20  Eva Vachová 

Anglický jazyk 20 Mgr. 

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

kolách súťaží: 

  

Úroveň Súťaž 

Meno dieťaťa  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Regionálne 

kolo 

Odkaz sv. Martina Sofia Szaras 3.miesto 

Hasiči očami detí   

Pramienok vody   

   

Celoslovenské 

kolo 

 

Kocúr v čižmách   

   

   

Medzinárodné 

kolo 

   

 

 

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

kolách športových súťaží  

 

Úroveň Súťaž 

Meno žiaka  

(družstvo 

chlapci/dievčatá) 

Umiestnenie 

Regionálne 

kolo 

Martinské olympijské hviezdičky F. Zuskin 2. miesto 

 S. Szaras 3. miesto 

 štafeta 1. miesto 

   

Krajské kolo  
   

   

Celoslovenské 

kolo 

   

   

Medzinárodné 

kolo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Adriana Škokorová 

                                                                                                 riaditeľka MŠ 
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Materská škola Ul. P. O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin, IČO: 37975081  

mshviezdoslava@gmail.com, č.t.043/4134276 

 
V Martine 22.01.2016 

Č. j.:  56 /2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu 

 za rok  2015 
od 1. 1. 2015  do 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Adriana Škokorová 

riaditeľka MŠ 

 
 

 

 

 

mailto:mshviezdoslava@gmail.com
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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. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení, Metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006-R a Zásadami hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mesta Martin. Predkladaná správa hodnotí hospodárenie 

s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2015 do  31. 12. 2015. 

 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie 

 

Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17 v Martine je zriadená ako samostatný právny subjekt 

- rozpočtová organizácia  od 1.9.2005.  Poskytuje vzdelávanie v zmysle zák. NR SR č. 245/2008  

o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj jedáleň MŠ. V školskom roku 

a 2015/2016 je  zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 2,5 do 6  rokov a detí s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v štyroch triedach.   

Od 1.9.2015 máme 99 detí, z toho 29 predškolákov. Priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný od 1.1.2015 do 31.12.2015 je 14,48 z toho 8,33 pedagogických. Vzdelávanie 

a výchova detí v materskej škole sa uskutočňuje podľa záväzného dokumentu Štátneho 

vzdelávacieho programu  a Školského vzdelávacieho programu. Deti si rozvíjajú svoj talent 

a nadanie v záujmových útvaroch - výtvarný a tanečný   odbor. 

 

 3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet 

mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 

2015  je určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a  

plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatných tabuľkách. 

 

Schválený rozpočet príjmov na rok 2015 bol 14 000,00 €.  

 

K 31.12.2015 bol upravený na 17 790,00 €. 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. j.: 1042/ek./ 2015 z 09.01.2015 

Schválený rozpočet na rok 2015 
14 000 € 

  

2. Rozpočtové opatrenie č. j.: 53086/2015/ek., zo dňa 23.04.2015 - bežné 

príjmy (kód zdroja 71) 

 

 

+ 2 898 € 

3. Rozpočtové opatrenie č. j.: 109950/2015/ek., zo dňa 20.07.2015 - bežné 

príjmy (kód zdroja 71) 

 

+  892 € 
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Zmena rozpočtu príjmov bola realizovaná o skutočne prijaté účelové dary od nasledovných 

darcov : 

 

Darca: Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, Zelinárska 2, 

Bratislava na základe Zmluvy o spolupráci č. KIA15_078, účel daru: projekt Cestou 

necestou  - určený na vybudovanie dopravného ihriska  + 2 898,00 € 

 

Darca: EBUSCTMLW-JOHNSOM CONTROLS INC., účelový grant na projekt „Blue sky 

project“ - určený na piesok, pieskovisko a hojdačku       + 892,00 €. 

 

Schválený  rozpočet  výdavkov na rok 2015 bol vo výške 185 352,00 €. 

K 31.12. 2015 bol upravený na 217 762,00 €. 
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3.1. Rozpočtové opatrenia 

 

Schválený rozpočet  výdavkov bol k 31. 12. 2015 upravený  

nasledovnými rozpočtovými opatreniami  zo strany zriaďovateľa : 

 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. j.: 1042/ek./ 2015 z 09.01.2015 

Schválený rozpočet na rok 2015 
185 352 € 

  

2. Rozpočtové opatrenie č. j.: 12813/2015/ek., zo 16.02.2015 

bežné výdavky zo štátneho rozpočtu účelové na deti, ktoré majú 1 rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky  (kód zdroja 111) 

 

- 790 € 

3. Rozpočtové opatrenie č. j.: 15572/2015/ek., z 27.02.2015 normatívne – 

(kód zdroja 41) 

+ 10 789 € 

4. Rozpočtové opatrenie č. j.: 53086/2015/ek., z 23.04.2015 bežné výdavky 

- (kód zdroja 71), zmena rozpočtu výdavkov bola realizovaná o skutočne 

prijaté účelové dary. Darca:Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia Motors 

Slovakia v Nadácii Pontis,Zelinárska2,Bratislava, Zmluva o spolupráci č. 

KIA15_078, účel daru: projekt Cestou necestou.  

+2 898 € 

5. Rozpočtové opatrenie č. j.: 85887/2015/ek., z 30.04.2015 kapitálové 

výdavky – vlastné zdroje RO ( kód zdroja 46) 

+ 72 

6. Rozpočtové opatrenie č. j.: 86963/2015/ek., z 05.05.2015 bežné výdavky 

zo zdrojov zriaďovateľa, iné účelové dotácie  - (kód zdroja 41 S11=4) 

+9 826 

7. Rozpočtové opatrenie č. j.: 94109/2015/ek., z 20.05.2015 bežné výdavky 

zo zdrojov zriaďovateľa, iné účelové dotácie  - (kód zdroja 41 S11=4) 

+1 000 

8. Rozpočtové opatrenie č. j.: 109950/2015/ek., z 20.07.2015 bežné 

výdavky  (kód zdroja 71), zmena rozpočtu výdavkov  bola realizovaná 

o skutočne prijaté dary. Darca: EBUSCTMLW-JOHNSOM CONTROLS 

INC. Účelový grant na projekt: „Blue sky project“- prostriedky určené na 

piesok, pieskovisko a hojdačku. 

+892 

9. Rozpočtové opatrenie č. j.: 119991/2015/ek., z 21.09.2015 kapitálové 

výdavky – účelovo určené na akciu: „Nákup konvektomatu a stavebné 

úpravy školskej kuchyne“( kód zdroja 41 S11=4) 

+7 580 

10. Rozpočtové opatrenie č. j.: 133616/2015/ek., z 13.11.2015 

bežné výdavky zo štátneho rozpočtu nenormatívne, príspevok na 

predškolákov 09-12/2015  (kód zdroja 111) 

 

+ 109  

11. Rozpočtové opatrenie č. j.: 133916/2015/ek., z 24.11.2015 bežné 

výdavky zo zdrojov z činnosti rozpočtovej organizácie (kód zdroja 46 

S11=7) 

Bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S11=4) 

Kapitálové výdavky zo zdrojov z činnosti rozpočtovej organizácie 

(kód zdroja 46 S11 = 7)      

 Kapitálové výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S11=4) 

 

+72  

 

+3 380 

 

-72  

-3 380  

12. Rozpočtové opatrenie č. j.:143048/2015/ek., z 21.12.2015 +34 

 



 18 

 

Rekapitulácia upraveného rozpočtu rok 2015 

Materská škola Ul. P. O. Hviezdoslava Martin 

 

Podprogram rozpočtu 13.1 Materské školy 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 09 Vzdelávanie 

Podprogram rozpočtu 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 

Klasifikácia výdavkov (SK COFOG) 10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi 

 

Záväzný ukazovateľ rozpočtu Suma v € 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie spolu poskytované  

prostredníctvom OÚ Žilina 

4 503 

v tom:  

Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 111 

(vrátane dohodovacieho konania) 

 

Nenormatívne (účelové) spolu: 4 503 

z toho:  

Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S11=1  

Asistenti učiteľa – kód zdroja 111 S11=2  

Odchodné – kód zdroja 111  

Príspevok na učebnice – kód zdroja 111 S11=6  

Príspevok na soc. znevýhodnených žiakov 111 S11=5   

Mimoriadne výsledky žiakov – kód zdroja 111 S11=4 0 

Dopravné žiakov – kód zdroja 111 0 

Predškoláci – kód zdroja 111 4 503 

Projekty z MŠVVaŠ SR, resp. iných správcov projektu – kódy zdrojov 111, 

11T1, 11T2, 13T1 a 13T2 

 

0 

Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 (podprogram 14.8) 384 

Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky spolu kód zdroja 41 S11=4 195 013 

v tom:  

Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve (normatívne okrem 

účelových) 

 

176 607 

Účelové prostriedky na kapitálové výdavky 4 200 

Účelové prostriedky na havárie školských objektov (bežné výdavky) 0 

Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa (bežné výdavky) 14 206 

Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S1=7, resp. 71 a 46 spolu 17 862 

v tom:  

Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích kód zdroja 41 S11=7, 

resp. 46 

14 072 

Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 71 3 790 

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41 S11=7, resp. 46, 71 0 

Výdavky z rozpočtov iných obcí na záujmové vzdelávanie – kód zdroja 11H 0 

Výdavky celkom 217 762 

Príjmy celkom 17 790 
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3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie   

 

   

 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 

rozpočet  

rok 2015 

Upravený 

rozpočet 

rok 2015 

Plnenie 

rozpočtu  

k 31.12. 

2015 

Percento 

plnenia 

upraveného 

rozpočtu 

 v € v €  v € % 

A. Bežné výdavky  

     zo  ŠR  poskytované prostredníctvom OÚ  

      kód zdroja 111 

 

 

5 184 

 

 

4 503 

 

 

4 503,00 

 

 

100,00 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 

- - - - 

     

A.2. Nenormatívne (účelové)   

 

5 184 

 

 

4 503 

 

 

4 503,00 

 

 

100.00 

z toho: 

A.2.1. Predškoláci 

 

 

5 184 

 

 

4 503 

 

 

4 503,00 

 

 

100,00 

     

B. Kapitálové výdavky 

      prostriedky  ŠR poskytované prostredníctvom 

OÚ spolu 

- - - - 

C. Výdavky zo ŠR na hmotné núdze  

   ( kód zdroja 111) 

 

350 

 

384 

 

384,20 

 

100,05 

C.1. Bežné výdavky-materiálno - tech. 

zabezpečenie objektov školy 

   (kód zdroja S7=131A) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

C.2. Bežné výdavky zo ŠR – (kód zdroja S7=111 

S11=6  )účelová vládna dotácia na zabezpečenie 

zvýšenia platov 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

D. Výdavky zo zdrojov  zriaďovateľa na výdavky - 

     (kód zdroja 41  S11=4) 

  

  165 818 

  

195 013  

 

195 012,76     

 

100,00 

D.1. bežné  výdavky normatívne na originálne 

kompetencie( kód     zdroja 41) 
  

  165 818 

  

  176 607 

 

176 607,00     

 

100,00 

D.2. kapitálové  výdavky-zdroj zriaďovateľ (kód 

zdroja 41) -účelovo určené na akciu: „Nákup 

konvektomatu „ 

 

 

- 

  

4 200 

 

4 200,00 

 

100,00 

D.3. bežné výdavky – zdroj zriaďovateľ( kód zdroja 

41 účelové S11=4) 

 

- 
 

14 206 

 

14 205,76 

 

100,00 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO spolu      14 000 17 862 16 229,24 90,86 

Z toho: 

E.1. bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 

41) 

   

   14 000 

 

14 000 

 

12 366,95 

 

88,34 

E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov (kód 

zdroja 41) 
- - - - 

E.3. Bežné  výdavky z vlastných zdrojov (kód 

zdroja 71) 
 3 790 3 790,05 100,00 

F. Výdavky z vlastných zdrojov RO (kód zdroja 46 

S11=7) zostatky   vlastných zdrojov z roku 2014 
 

- 

 

72 

 

72,24 

 

100,33 

Z toho: 

F.1. bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 

46) 

 

- 

 

72 

 

72,24 

 

100,33 

F.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov ( kód 

zdroja 46) 
- - - - 

Výdavky celkom  185 352 217 762 216 129,20 99,25 

Príjmy z vlastných zdrojov RO      14 000 17 790 16 186,82 90,99 
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3.3. Bežné príjmy  

 

Upravený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou materskej školy 

a z réžie  zamestnancov je k 31. 12. 2015 vo výške 17 790,00 €. K 31. 12. 2015 boli vlastnou 

činnosťou rozpočtovej organizácie a prostredníctvom grantov prijaté finančné prostriedky 

v nasledovnej skladbe: 

 

                                                                                                                                                                                                     

v  € 

Druh príjmov  

Poplatok za materskú školu 8 968,92 

Za stravné /réžia/ 3 426,89 

Úroky 0,96 

Tuzemské bežné granty 3 790,05 

SPOLU 16 186,82 

 

Tabuľkové  vyjadrenie získaných príjmov ukazuje, že najvyšší podiel na príjmoch tvorili  

príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

K 31.12.2015 sme zriaďovateľovi odviedli  príjmy v celkovej sume 16 186,82 €, z toho  vlastné 

príjmy získané z činnosti MŠ v celkovej sume 12 396,77 € a tuzemské bežné granty  

vo výške 3 790,05 €. 

Tuzemské bežné granty sme získali od Darcu: Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia Motors 

Slovakia v Nadácii Pontis, Zelinárska2, Bratislava, Zmluva o spolupráci  č. KIA15_078, účel 

daru: projekt „Cestou necestou“ v sume 2 898,39 € a od EBUSCTMLW-JOHNSOM 

CONTROLS INC., účelový grant na projekt: „Blue sky project“- prostriedky určené na piesok, 

pieskovisko a hojdačku v sume 891,66 €. 

 

 

 
 

 

Poplatok za 
materskú školu; 

8968,92

Úroky; 0,96

Za stravné 
/réžia/; 3426,89

Tuzemské bežné 
granty; 3790,05

Skutočne prijaté príjmy k 31. 12. 2015

Poplatok za materskú školu

Úroky

Za stravné /réžia/

Tuzemské bežné granty
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3.4. Výdavky 

 

Rozpočet  výdavkov k 31. 12. 2015 po úprave je vo výške 217 762,00 € v nasledovnej 

skladbe: 

 

mzdy, platy                                                      115 891 € 

poistné a príspevok do poisťovní                    43 940 € 

tovary a služby                                                  47 952 € 

bežné transfery                                                   5 779  € 

                                                         v tom : 

-   hmotná núdza                                                      384 € 

kapitálové prostriedky 

„Nákup konvektomatu "                                    4 200 € 

 

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli k 31.12.2015 uhrádzané 

z originálnych kompetencií. K 31.12.2015 boli vyplatené odmeny pedagogickým 

zamestnancom,  ktorí sa priamo podieľali na výchove predškolákov,  z prostriedkov určených 

na predškolákov v celkovej sume 1 770,00 €.    

V roku 2015  boli vyplatené zamestnancom  príplatky  za nadčas,  za riadenie,  

za zmennosť, za činnosť triedneho učiteľa , kreditové a osobné príplatky v sume 8 050,29 €, 

z toho osobné príplatky 1 784,39 €, 

odmeny celkom 8 384,50 €, z toho  z prostriedkov určených na predškolákov 1 770,00 €  

a mimoriadne  1 424,00 €.  

Priemerný plat za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 bol 667,10 €.  

Náhrady príjmu  počas PN  k 31. 12. 2015 boli čerpané vo výške 924,77 €. 

Počas roku 2015 bolo vyplatené odchodné v celkovej sume 1 618,00 € a odstupné 3 236,00 €. 

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2015 je 14,48. 

Uvedené údaje sú spracované na základe štvrťročných výkazov o práci  a rozborov 

miezd podľa kategórií k 31.12. 2015. 

     

 

Prevádzkové výdavky k 31. 12. 2015 boli predovšetkým za dodávky  energií, z toho najväčší 

podiel je za teplo. Spoločnosti STEFE Martin, a.s., sme k 31.12.2015 uhradili  15 756,23 €, 

v tejto sume ešte nie sú zahrnuté náklady za mesiac december 2015.  

Za elektrickú energiu Stredoslovenskej energetike, a.s., 2 291,16 €.  

Za vodné, stočné a zrážkovú vodu za rok 2015 sme zaplatili Turčianskej vodárenskej 

spoločnosti 1 191,86 €. 

Uhradili sme poplatky za telefóny, internet.  

Ďalšie výdavky boli za opravu a údržbu prevádzkových zariadení, za vývoz kuchynského 

odpadu z jedálne MŠ, úhradu školení zamestnancov, poistné,  nákup počítačového vybavenia, 

kancelárskeho a spotrebného materiálu, za prenájom signalizačného zariadenia, za služby 

bezpečnostného technika,  za udržiavanie programov VEMA a WIN IBEU, stravovanie 

zamestnancov, nákup ochranných pracovných odevov a pomôcok  pre zamestnancov. 

 

 



 22 

 

Prostriedky určené na predškolákov v celkovej sume 4 503,00 € boli k 31.12.2015 vyčerpané 

na 100.00 %.  Z týchto sme vyplatili odmeny pedagogickým zamestnancom, ktorí sa priamo 

podieľali na ich výchove, zakúpili sme učebné pomôcky, výpočtovú techniku, pomôcky 

potrebné k činnosti a práci s predškolákmi a spotrebný materiál.   

 

 

 

 

Prijatá dotácia na hmotnú núdzu na stravovacie návyky    k 31. 12. 2015:     412,00 € 

Čerpanie dotácie na HN na stravovacie návyky                         k 31. 12. 2015:     351,00 € 

Vrátka nevyčerpanej dotácie na HN  15.12.2015                                                  61,00 € 

 

Prijatá dotácia na hmotnú núdzu -  školské potreby             k 31. 12. 2015:       33,20 € 

Čerpanie dotácie                                                                          k 31.12. 2015:        33,20 € 

 

 

Spolu prijatá dotácia na HN                                                     k 31.12.2015:        445,20 € 

Čerpanie                                                                                       k 31.12.2015:        384,20 € 

Vrátka nevyčerpanej dotácie:                                                                                       61,00 €                                  

 

 

 

Upravený rozpočet vlastných zdrojov k 31.12.2015 je :                        17 862,00 € 

 

 

- z toho : 

tuzemské bežné granty príjmy vo výške :                                                      2 898,00 € 

(prijaté od Darcu: Nadácia Pontis, Nadačný fond 

Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, 

Zelinárska2,Bratislava, na základe Zmluvy o spolupráci 

č. KIA15_078, účel daru: projekt Cestou necestou) a 

od EBUSCTMLW-JOHNSOM CONTROLS INC., 

 

účelový grant na projekt: „Blue sky project“- 

prostriedky určené na piesok, pieskovisko a hojdačku :                                   892,00 € 

 

 

bežné výdavky z vlastných zdrojov (zostatky z roku 2014) :                              72,00 € 

 

 

Výdavky z vlastných zdrojov sme k 31.12. 2015 čerpali vo výške:          16 229,24 € 

 

- z toho tuzemské bežné granty:                                                                       3 790,05 € 
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Pri porovnaní zdrojov, z ktorých  boli výdavky k 31. 12. 2015 financované je skladba 

nasledovná: 

 

 

zo štátneho  rozpočtu                                                     4 887  € 

     z rozpočtu zriaďovateľa                                                195 013  €              

   z vlastných zdrojov z činnosti MŠ                                   17 862  € 

 

 

 

 

Z tohto vyplýva, že  na financovaní nášho zariadenia sa k 31. 12. 2015 najvýraznejšie 

podieľal zriaďovateľ.  
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3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2015  

 

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu sú poskytované prostredníctvom účtov 

zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet nášho zariadenia. Dotácie zo štátneho rozpočtu 

a z rozpočtu zriaďovateľa sú poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného 

rozpočtu. Dotácie z vlastných zdrojov sú poukázané po ich odvedení. Účelové prostriedky  sa 

poskytujú jednorázovo.   

Dotácie boli poskytnuté a použité nasledovne: 

Druh dotácie Zdroj 

Poskytnuté 

dotácie 

k 31.12.2015 

spolu 

Použitie (čerpanie) 

dotácie 

k 31.12.2015 

spolu 

% 
Zostatok 

k 31.12.2015 

Bežné výdavky na 

predškolákov 

Štátny 

rozpočet 
4 503,00 4 503,00 100,00 0,00 

Bežné výdavky 

vzdelávacie poukazy 

štátny 

rozpočet 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky na 5 % 

zvýšenie platov -účelové 

štátny 

rozpočet 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Bežné výdavky aktivácia 

prac. síl 

Európsky 

sociálny fond 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky hmotné 

núdze 

štátny 

rozpočet 
445,20 384,20 86,30 61,00 

Bežné výdavky originálne 

kompetencie 
Zriaďovateľ 176 607,00 176 607,00 100,00 0,00 

Bežné výdavky účelové -

havárie 
Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky prenesené 

kompetencie 
Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky účelové 

 z prostriedkov 

zriaďovateľa 

Zriaďovateľ 14 205,76 14 205,76 100,00 0,00 

Bežné výdavky účelové – 

koncepcia športu 
Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 

s kódom zdroja 41 
Zriaďovateľ 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky vlastné 

zdroje s kódom zdroja 41 

Vlastné 

zdroje RO 
12 382,95 12 366,95 99,87 16,00 

Bežné výdavky vlastné 

zdroje s kódom zdroja 41 

S11=71 darovacie 

Vlastné 

zdroje RO 
3 790,05 3 790,05 100,00 0,00 

Bežné výdavky vlastné 

zdroje s kódom zdroja 46 

Vlastné 

zdroje RO 
72,24 72,24 100,00 0,00 

Kapitálové výdavky 

s kódom zdroja 46 

Vlastné 

zdroje RO 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu všetky zdroje 216 206,20 216 129,20 99,96 77,00 
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3.4.2. Zúčtovanie účelových dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2015  

 

 

Reprezentačné  výdavky určené na rok 2015 v celkovej sume 150,00 € sme k 31.12.2015 

čerpali vo výške 149,61 €, čo predstavuje 99,74  %. 

 

Účelová dotácia vo výške 9 825,76 € - bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa iné účelové 

dotácie (kód zdroja 41 S11=4), určená na krytie osobných nákladov spojených s vyplatením 

odstupného a odchodného pre zamestnanca Materskej školy Ul. P.O. Hviezdoslava 

Martin bola vyčerpaná na 100,00 %. 

Dňa: 07.05.2015 bolo vyplatené odstupné a odchodné v celkovej sume 9 825,76 €. 

Bankový výpis číslo: VÚ 52/2015 z 07.05.2015. 

 

Účelová dotácia  vo výške  1 000,00 € - bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa iné účelové 

dotácie (kód zdroja 41 S11=4), určená na zhotovenie a osadenie vstupnej bránky, vyčistenie 

pieskovísk a úpravu plota bola vyčerpaná na 100,00 % . 

Dňa: 29.05.2015 sme uhradili faktúru číslo 072015 vo výške 1 000,00 €.         

Dodávateľ: František Ďurica, Čsl. Armády 1097/7, 038 52 Sučany     

Bankový výpis číslo: VÚ 61/2015 z 29.05.2015 

 

Účelová dotácia vo výške 7 580,00 € - účelovo určené na akciu: kapitálové výdavky: „Nákup 

konvektomatu a stavebné úpravy školskej kuchyne“ (kód zdroja 41 S11=4) bola na základe 

žiadosti riaditeľky MŠ Ul. P.O.Hviezdoslava 17, 036 01 Martin o zmenu rozpočtu medzi 

kapitálovým a bežným rozpočtom, listom č.j.:1039/2015, zo dňa 04.11.2015, preklasifikovaná 

a upravený rozpočet nasledovne: 

4 200,00 € na kapitálové výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S11=4),  účelovo      

určené na nákup konvektomatu       a 

 3 380,00 €  na bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (kód zdroja 41 S11=4) na účel: 

„Dofinancovanie bežných výdavkov v roku 2015“. 

 

Dňa 23.11.2015 sme uhradili z kapitálových výdavkov faktúru za obstaranie konvektomatu 

v celkovej sume 4 200,00 €, účelová dotácia bola vyčerpaná na 100,00 %.  

Dodávateľ: OMES spol. s.r.o.,  Divina – Lúky 27,  013 31 Žilina. 

Bankový výpis číslo 135/2015 z 23.11.2015 – nákup konvektomatu UNOX. 

 

Suma 3 380,00 € účelovo určená na dofinancovanie bežných výdavkov v roku 2015 

bola vyčerpaná   na 100,00 %. 
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4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

 

Finančné prostriedky Suma 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

v roku 2015 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov  

k 31.12.2015 

Rozdiel 

( stĺp.1 - 

stĺp. 2 )  

Vratka 

nepoužitej 

dotácie  

Dátum 

vrátenia 

 1 2 3 4 

A. Bežné výdavky spolu 212 006,20         211 929,20           77,00           - 

     z toho : - -  - 

1. Prostriedky zo ŠR na 

vzdelávanie spolu poskytované 

prostredníctvom OÚ Žilina 

 

  4 503,00 

 

  4 503,00 

     

        0,00 

 

          - 

z toho : príspevok na žiakov v MŠ                4 

503,00 

                  4 

503,00 

            0,00           -   

 - - - - 

2. Originálne kompetencie spolu 176 607,00 176 607,00             0,00           - 

z toho : materská škola 149 551,60              0,00           - 

             školská jedáleň  27 055,40              0,00           - 

 - - - - 

3.Výdavky zo ŠR na hmotné 

núdze  

445,20 384,20            

61,00 

15.12.2015 

z toho : strava /hmotná núdza/ 412,00 351,00                                

61,00 

15.12.2015          

             školské potreby 33,20 33,20              

0,00 

 

 - - - - 

4. Ostatné dotácie spolu 30 451,00 30 435,00                                

16,00 

31.12.2015         

z toho : bežné výd. – havárie-

účelové 

0,00              0,00              

0,00 

          - 

     

bežné od zriaďovateľa/vlastné 

zdroje/ 

           12 382,95          

12 366,95 

           

16,00 

31.12.2015      

bežné výd. od zriaďovateľa – 

účelové spolu          

14 205,76 14 205,76              

0,00 

- 

bežné výd. – od zriaďovateľa 

určené na použite v roku 2015 

- - - - 

Bežné výdavky – zostatky 

z vlastných zdrojov z roku 2014 

s kódom zdroja 46 

 

72,24 

 

72,24 

         

     0,00 

 

- 

Darovacie z vlastných zdrojov 3 790,05 3 790,05             0,00  - 

B. Kapitálové výdavky spolu 4 200,00 4 200,00              

0,00 

- 

z toho : kap.výd. - havárie - - - - 

             kap.výd. 

od zriaďovateľa (účelové) 

 

 4 200,00 

 

4 200,00 

           

             

0,00 

- 

 - - - - 

Dotácie celkom ( A + B )            

216 206,20 

              

216 129,20 

           

77,00 
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5. Záver 

 

 

Naše hospodárenie k 31.12.2015  vychádzalo z určeného rozpočtu. Snažili sme sa dodržať jeho 

čerpanie podľa pridelených mesačných dotácií a účelovo pridelených finančných prostriedkov. 

 

K 31. 12 2015 sme čerpali rozpočtové prostriedky hospodárne. Vlastné zdroje a prijaté granty 

sme odviedli nášmu zriaďovateľovi a následne sme ich použili. 

 

Pedagogickí zamestnanci organizovali pre deti rôzne zaujímavé aktivity - karneval, tvorivé 

dielne s rodičmi - tvorba z druhotných surovín, Ocko, mami, hraj sa s nami – športové 

popoludnie s rodičmi,  lyžiarsky výcvik, výlety do Habakuky, do Turčianskych Kľačian  a do 

Bojníc,  výchovné koncerty a divadelné predstavenia v areáli MŠ – 1x mesačne, navštívili 

hvezdáreň. Spolupracovali s Mestskou políciou na projekte Kamarát Ax, s Okresnou knižnicou 

v Martine s Literárno –dramatickým múzeom, s Centrom voľného času Kamarát. Zapojili sa do 

súťaží –výtvarných, športových – Turčianske hviezdičky, Hurbanko. Spolupracovali s rodičmi 

– 2 spoločné brigády rodičov a zamestnancov školy, s jednotlivcami a organizáciami – 

s občianskym združením Dance zorganizovali umelecké dopoludnie pre deti zo 4 materských 

škôl. Spoločne prispeli k  rozvoju dieťaťa a šťastným chvíľam prežitým v materskej škole.   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

V Martine, 22. Januára 2016  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Adriana Škokorová 

                                                                                                  riaditeľka 

 

 

 

                                                                            

Vypracovala:  Elena Simonidesová  
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Medziročné porovnanie výdavkov a príjmov za rok 2014 a 2015 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rozpočet                 v roku 2015 :     217 762,00 € 

Rozpočet                 v roku 2014:      187 124,00 € 

                                 Index  :                    1,16 

 

 

 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.2014 

Plnenie 

rozpočtu 

k 31.12.2015 

Medziročný 

index 

2015/2014 

  v €  v €  

A. Bežné výdavky  

     zo  ŠR  poskytované prostredníctvom  OÚ Žilina  

      (kód zdroja 111) 

4 937,00 4 503,00 0,91 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 

0,00 0,00 0,00 

    

A.2. Nenormatívne (účelové)  4 937,00 4 503,00 0,91 

z toho: 

A.2.1. Predškoláci 

4 937,00 4 503,00 0,91 

    

B. Kapitálové výdavky 

      prostriedky  ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu 

0,00 0,00 0,00 

C. Výdavky zo ŠR na hmotné núdze  

    (kód zdroja 111) 

461,20 384,20 0,83 

C.1. Bežné výdavkyriálno - tech. zabezpečenie objektov školy 

    Kód zdroja S7=131A 

 

0,00 0,00 0,00 

C.2. Bežné výdavky zo ŠR - Kód zdroja S7=111 S11=6  účelová 

vládna dotácia na zabezpečenie zvýšenia platov 

 

0,00 0,00 0,00 

D. Výdavky zo zdrojov  zriaďovateľa na výdavky  -  

     (kód zdroja 41 S11=4)) 

167 601,00     195 012,76     1,16 

D.1. Bežné  výdavky normatívne na originálne kompetencie  (kód     

zdroja 41) 
167 601,00     176 607,00     1,05 

D.2. Kapitálové  výdavky -zdroj zriaďovateľ (kód zdroja 41) -

účelovo určené na akciu: “Nákup konvektomatu“ 
        0,00 4 200,00 0,00 

D.3. Bežné výdavky – zdroj zriaďovateľ  (kód zdroja 41 účelové 

S11=4) 
0,00 14 205,76 0,00 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO spolu 12 411,49 16 229,24 1,31 

Z toho: 

E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) 

 

12 286,11 
 

12 366,95 

 

1,01 

E.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov  (kód zdroja 41) - 3 790,05  

E.3. Bežné výdavky z vlastných zdrojov  (kód zdroja 71)    

F. Výdavky z vlastných zdrojov RO  (kód zdroja 46 S11=7) 

zostatky   vlastných zdrojov z roku 2014 

125,38 72,24 0,58 

Z toho: 

F.1. bežné výdavky z vlastných zdrojov  (kód zdroja 46) 
125,38 72,24 0,58 

F.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov  (kód zdroja 46) - - - 

    

Výdavky celkom  185 410,69 216 129,20 1,17 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 12 358,35  16 186,82 1,31 


