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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade so záväzným právnym predpisom vydaným podľa 
§14 ods.5 pís. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a samospráve, ktorým je  vyhláška 
MŠ SR č. 435/2020 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
 
A.) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov školy: Materská škola 
Adresa školy: MŠ Tajovského 9,  Martin 
Telefónne čísla školy: 
Služ. mobilné č. riaditeľa školy: 

043/4134276 
0908 555 885 

Faxové čísla školy:  - 
Internetová stránka školy: www.mstajovskeho.eu 
Elektronická adresa školy: 
Elektr. adresa riaditeľa školy: mstajovskeho9@gmail.com 

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

Školská jedáleň, Tajovského 9, Martin, ako súčasť 
Materskej školy, Tajovského 9, Martin 

 
 ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: Meno, priezvisko, titul: 
Riaditeľ Adriana Škokorová Mgr. 
Zástupca pre MŠ Mária Nogová 
Vedúca ŠJ Jana Mažgútová, Mgr. 
 
B.) ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 
 
Zriaďovateľ: 
 

Mesto Martin 
Vajanského námestie 1, 036 01  Martin 

 
C.) ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: Volený/ delegovaný za... 
1. Ľubica Chmurčiaková - predseda  Volená za ped. Zamest. 
2. Ivana Šimková Volený za neped. zamest.  
3. MUDr. M Potášová Volená za rodičov 
4. Mgr. Tomáš Jamriška Volený za rodičov  
5. Ing. arch. Kristína Šubjaková 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: 9.6.2021 

 
V rámci hodnotiaceho obdobia sa jej členovia vyjadrovali ku koncepčnému zámeru rozvoja 
školy,  k návrhu na počty prijatých detí, o novom školskom poriadku (protiepidemické 
opatrenia) k správe o výsledkoch VVČ za I. polrok školského roku, k návrhu rozpočtu a k jeho 
čerpaniu.  



Súčasťou zasadnutí boli aj informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 
zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu. 
V školskom roku 2020-2021 z dôvodu  pandemických  opatrení zamedzujúcich šírenie 
respiračných ochorení COVID -19 zasadala rada školy 2 x.( 18.2.2020 a 24.06.2021) 
 
 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 legislatívy a schváleného programu pedagogická rada 
v šk. roku 2020/2021:  
a) prerokovala školský poriadok, organizačný poriadok, plán aktivít, projektov 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 profesijného rastu, 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 
predložila riaditeľka 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 2020/2021 zasadala pedagogická rada 3- 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, 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. Pedagogickí zamestnanci 
sa zapájali do prípravy a realizácie inovovaného ŠkVP, doplňovali ho o vnútroškolské 
projekty– Zelená škola, Dopravná výchova, Nemocnica pre medvedíka, Regionálna výchova. 
MZ pracovalo v aktuálnom pandemickom režime – počas obmedzení, digitálnou formou 
 
Vedúcou metodického združenia je p. Ľubica Kotercová, ktorá koordinovala jeho činnosť a 
metodické vedenie pedagógov, organizovala stretnutia MZ, rozpis otvorených hodín, 
vzájomných hospitácii a zápisnice z MZ. Otvorené hodiny a hospitácie len počas uvoľnených 
opatrení. Vytvorila portfólio prác a nápadov učiteliek aj v elektronickej podobe (USB). 
Koordinovala doplnenie ŠkVP o interné projekty.  
 
Pedagogická zástupkyňa riaditeľky p. Mária Nogová zastupovala riaditeľku počas jej 
neprítomnosti, spolupracovala s riaditeľkou na zásadných dokumentoch školy, stratégiách, 
hodnotiacich správach, kontrolovala plnenie pracovného plánu školy, informovala riaditeľku 



o stave plnenia jednotlivých úloh, kontrolovala, prideľovala a vyhodnocovala dochádzku 
zamestnancov, čerpanie dovoleniek a náhradného voľna. Organizovala pracovné zmeny 
zamestnancov, podľa aktuálnej pandemickej situácie a opatrení. 
 
Ekonomická zástupkyňa riaditeľky – p. Elena 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 obdobia a príslušný kalendárny rok. Aktívne sa zúčastňovala na ekonomických 
školeniach a poradách.  
 
Útvaru personálnej práce a miezd – Ing. Nina Ondríková – počas šk. roka zodpovedne a 
načas pripravovala a vyhotovovala personálno-mzdovú agendu zamestnancov školy.  
 
Vedúca školskej jedálne – Ing. Simona Ujčeková a od 1.6.2021 Mgr. Jana   Mažgútová 
priamo riadila, usmerňovala a kontrolovala prácu zamestnancov kuchyne, zabezpečovala 
školské stravovanie v súlade s doporučovanými výživovými normami, starala sa o kvalitu, 
množstvo a estetiku pripravovaných pokrmov. Reagovala a zabezpečovala prevádzku kuchyne 
v zmysle aktuálnych epidemických opatrení. 
 
D.) ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY 
 

Ukazovateľ 
Stav k 15. 09. 2020 

Celkový počet detí     92      
 
E.), F.) ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
A PLNENÍ KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV 
 

Ukazovateľ 

Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 
Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci 
si kvalifikáciu 

Ženy 8   
Muži 0   
Spolu (kontrolný súčet): 8   
Kvalifikovanosť v %: 100 %  
Spolu:  8   
 
 ÚDAJE O POČTE ODBORNÝCH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

UKAZOVATEĽ POČET 
ŽENY 9 
MUŽI 0 
SPOLU (KONTROLNÝ SÚČET): 9 

 
G.) INFORMÁCIE  O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 
- webové stránky školy, 
- exteriérové aktivity s rodičmi, v rámci protiepidemických opatrení – Deň bez áut, Záverečná 
besiedka predškolákov,  
- výtvarné súťaže,  



- aktivity boli pozastavené, značne obmedzené opatreniami v súvislosti s pandémiou 
COVID19 
  
H.) INFORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ :  
Medzinárodné projekty: Zelená škola, Erazmus+ 
Interné projekty: Poznaj svoje mesto – regionálna výchova, Nemocnica u Medvedíka 
(spolupráca s medikmi), kamarát AX (mestská polícia Martin, Pripravme sa na školu 
(SCCCaP), Tešíme sa do školy (ZŠ Mudroňa) 
- projekty sa plnili v rámci aktuálnych protipandemických opatrení 
 
I.) INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  
V školskom roku 2020/2021 nebola v MŠ vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
J.) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 
 

  budovy 

 
športoviská/školský dvor 

Kapacita 
školy: 

93 Skutočný počet 
detí: 

92 
 

 Počet Poznámka 
Budovy celkom 1  
 Triedy 4  

Z
 

to
ho

 Herne 4  
Spálne 1  

Šatne                    (Áno/Nie) Áno  
Školská jedáleň    (Áno/Nie) Áno  
Výdajná školské kuchynky   2 Nutná 

rekonštrukcia 
Telocvičňa                       (Áno/Nie) Nie  

T
ec

hn
ik

a  PC                             (ks) 9  
Dataprojektory         (ks) -  
Interaktívne tabule   (ks) 4  

Športoviská 

Názov 
športoviska 

Áno/Nie 
Rozmery 
Povrch 

Stav 
vyhovujúci/ 

nevyhovujúci 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 
Telocvičňa  -    
Ihrisko  Dopravné ihrisko  vyhovujúci   2016 - 2017 
Iné (uviesť) Šk. dvor so záhradou a 

športovými prvkami 2760 m2 
Trávnatý povrch s prístupovými 
chodníkmi  
- Rekonštrukcia detských 
domčekov a oprava schodu 
- Výmena podlahových krytín 
pri šmýkačke a pod hojdačkami 
- doplnenie herných prvkov – 
strunové hojdačky, od mestskej 
časti 
- rekonštrukcia asfaltových 
častí- zámková dlažba  

vyhovujúci  
 
 
 
vyhovujúci 
 
vyhovujúci 
 
 
vyhovujúci 

 2017  
 
 
 
21.5.2018 
 
28.5.2018 
 
 
2019 
2019-2020 



 
K.) SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

Kvalifikovanosť, aktívny prístup 
zamestnancov, zavádzanie nových metód 
a prístupov do výchovno – vzdelávacej 
činnosti 

Chýbajúce finančné prostriedky na 
rekonštrukciu podláh v triedach a ich 
vybavenie 

Výhodná poloha Dovybavenie školského dvora 
Veľký školský dvor Lepšie aplikovať nové metódy a formy do 

výchovno-vzdelávacích činností 
Spolupráca s rodičmi Ďalej posilňovať otvorenú komunikáciu 

učiteľka – rodič, zamestnanci - riaditeľka 
Zlepšujúce sa materiálno technické 
podmienky 

Starší kolektív pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 

Ochota rodičov a zamestnancov, urobiť niečo 
naviac – dobrá klíma 

Subjektívne požiadavky zákonných 
zástupcov 

Spolupráca so zriaďovateľom, poslancami 
a inými inštitúciami 

Vznik ďalších súkromných MŠ v blízkom 
okolí 

Založenie OZ na 2 % daní Zapracovanie nových zamestnancov 
Pozitívna spätná väzba (rodičia, okolie) Staršia budova, potreba rekonštrukcií 
Meno MŠ – pozitívne hodnotenia Časté a nesystémové zmeny v legislatíve 
Záujem rodičov Zväčšujúce sa administratívne zaťaženie 
Ponuka spoločných aktivít a krúžkových 
činností 

 

Prezentácia činnosti MŠ na verejnosti, webe  
Granty, projekty, sponzori  
Vzdelávania, semináre  
Motivácia a podpora zamestnancov v účasti 
na školeniach 

 

Zapájanie sa do projektov rôznych donorov  
 
 ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2020/2021 
 

Názov krúžku  
Výtvarný ZUŠ P. 

Mudroňa 
Anglický jazyk Akadémia 

vzdelávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Adriana Škokorová 
                                                                                                              riaditeľka MŠ 



Materská škola Tajovského 9, 036 01 Martin, IČO: 37975081  
mstajovskeho9@gmail.com, č.t.043/4134276 

 
V Martine 21.01.2021 

Č. j.:  6 /2021/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu 
 za obdobie 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Adriana Škokorová 
riaditeľka MŠ 

 
 

 
 
 

mailto:mstajovskeho@gmail.com


1.Úvod 
 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovaná  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. 435/2020 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 1.1.2020 do  31. 12. 2020. 
 
2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie 

 
Materská škola, Tajovského 9 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 2020/2021 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.   
Do 01.09.2020 bolo v MŠ 92 detí, z toho 29 predškolákov. Počet zamestnancov podľa 
štvrťročného výkazu o práci v školstve k poslednému dňu IV. štvrťroku 2020  je 17 vo 
fyzických osobách.  Z toho 8 pedagogických a 9 nepedagogických, priemerný evidenčný 
prepočítaný počet je 14,5. 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   odbor, 
anglický jazyk. 
 
 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, Prostriedky Európskeho sociálneho 
fondu a Prostriedky spolufinancovania zo ŠR). Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020  je 
určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a  
plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatných tabuľkách. 
 
Schválený rozpočet príjmov na rok 2020 bol 38 000,00 € a k 31.12.2020 bol upravený 
rozpočtovým opatrením na 73 822,00 €.  
 
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2020 bol 300 987,00 €. K 31.12.2020 bol 
rozpočtovými opatreniami upravený na 341 626,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekapitulácia schváleného rozpočtu na rok 2020 
Materská škola Tajovského 9 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 € 
Bežné výdavky prostriedky štátneho rozpočtu poskytované  
prostredníctvom OÚ spolu – kód zdroja 111 

6 066 

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

 
0 

Nenormatívne (účelové) spolu: 6 066 
z toho: 0 
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S1=1 0 
Asistenti učiteľa – kód zdroja 111 S1=2 0 
Odchodné – kód zdroja 111 0 
Príspevok na lyžiarsky výcvik žiakov – kód zdroja 111 S1=7  
Príspevok na učebnice – kód zdroja 111 S1=6 0 
Príspevok na soc. znevýhodnených žiakov 111 S1=5                      0 
Mimoriadne výsledky žiakov – kód zdroja 111 S1=4 0 
Dopravné žiakov – kód zdroja 111 0 
Predškoláci – kód zdroja 111 6 066 
Projekty z MŠVVaŠ SR – kód zdroja 111  
Projekty z prostriedkov EÚ a ŠR – kódy zdrojov 13T1 a 13T2,131F 0 
Bežné výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 (podprogram 
14.8) 

8 000 

Výdavky z rozpočtov iných obcí, resp. VÚC a pod, – kód zdroja 11H 0 
Výdavky z podnikateľskej činnosti kód zdroja 71  
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky spolu kód zdroja 41, resp. 46 
S1 + 2 = 04  

248 921 

v tom: 0 
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve (normatívne okrem 
účelových) – kód zdroja 41 S1+2=04 

248 921 

Účelové prostriedky na kapitálové výdavky 0 
Účelové prostriedky na havárie školských objektov (bežné výdavky)  

 
Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa (bežné výdavky) 0 
Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S1=7, resp. 72a, 72f a 46 
spolu 

 
38 000 

z toho:  
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích kód zdroja 41 S1=7, 
resp.46,72f    

38 000 

Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72 a 0 
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41 S1=7, resp. 46, 72f, 72a  0 
Výdavky celkom 300 987 
Príjmy a príjmové finančné operácie  z vlastných zdrojov RO kód 
zdroja 41,resp.72a, 72f a pod. S1+2=07 (hlavná kategória 
200,300) 

 
38 000 

Príjmy z podnikateľskej činnosti RO kód zdroja 71  
Príjmy celkom 38 000 



  
3.1. Rozpočtové opatrenia 
 
Schválený rozpočet príjmov a  výdavkov bol k 31. 12. 2020 upravený  
nasledovnými rozpočtovými opatreniami  zo strany zriaďovateľa : 
 
1. Rozpočtové opatrenie č. j.: 33060/ek./2019 z 12.12.2019 
Schválený rozpočet výdavkov na rok 2020 

 
300 987 € 

2. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek.,  z 11.02.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Bežné výdavky – stravné prijaté od stravovaných osôb – na zakúpenie  
potravín - kód zdroja 72f 

 
 
 

+ 1 821 € 
3. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek.,  z 18.02.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Bežné výdavky - nenormatívne zo ŠR  - príspevok  na predškolákov a detí 
v HN (kód zdroja 111) 

 
 

- 1 057 € 

4. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek., 
z 09.06.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 
S1+2=07) 

 

 

 
 
 

+ 30 € 

5. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek., 
z 27.08.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 
S1+2=07) 
Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 
S1+2=07) 

 

 

 
 
 

- 30 € 
 

+ 30 € 

6. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek.,  z 25.09.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Bežné príjmy Prostriedky ESF 85 %  zo sumy (kód zdroja  1AC1) 
Bežné príjmy Prostriedky spolufinancovania zo ŠR 15 %  sumy (kód 
zdroja 1AC2)               
Bežné výdavky  Prostriedky ESF 85 %  zo sumy ( kód zdroja 1AC1) 
Bežné výdavky  Prostriedky spolufinancovania zo ŠR 15 %  sumy (kód 
zdroja1AC2) 

 
 

+ 30 449 € 
 

+ 5 373 € 
+ 30 449 € 

 
+ 5 373 € 

7. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek.,  z 26.11.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Bežné výdavky - nenormatívne zo ŠR  - príspevok  na predškolákov a detí 
v HN (kód zdroja 111) 

 
 

- 22 € 

3. Rozpočtové opatrenie č. j.: 36620/2020/ek.,  z 17.12.2020 
Podprogram 13.1. Materské školy: 
Bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa  - účelové dotácie na havárie (kód 
zdroja 41 S1+ 2 = 04) 

 
 

+4 045 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rekapitulácia upraveného rozpočtu k 31. 12. 2020 

Materská škola Tajovského 9 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 – kód zdroja 111 

4 987 

V tom: 0 
Normatívne na prenesené kompetencie – kód zdroja 111(vrátane 
dohodovacieho konania) 

 
0 

Nenormatívne (účelové) spolu: 4 987 
z toho: 0 
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S1=1 0 
Asistenti učiteľa – kód zdroja 111 S1=2 0 
Odchodné – kód zdroja 111 0 
Príspevok na lyžiarsky výcvik žiakov – kód zdroja 111 S1=7 0 
Príspevok na školu v prírode – kód zdroja 111 S1=8 0 
Príspevok na učebnice – kód zdroja 111 S1=6 0 
Príspevok na žiakov zo soc. Znevýhodneného prostredia kód zdroja 111 
S1=5 

                     0 

Mimoriadne výsledky žiakov – kód zdroja 111 S1=4 0 
Dopravné žiakov – kód zdroja 111 0 
Predškoláci – kód zdroja 111 4 987 
Projekty z MŠVVaŠ SR – kód zdroja 111 0 
Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111 (podprogram 14.8) 8 000 
Výdavky z rozpočtov iných obcí, resp. VÚC a pod. kód zdroja 11H  
Výdavky z podnikateľskej činnosti kód zdroja 71  
Bežné výdavky z  MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania zamestnanosti 
v MŠ  - Prostriedky ESF – 85 % zo sumy kód zdroja 1AC1 

 
30 449 

Bežné výdavky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania zamestnanosti 
v MŠ - Prostriedky spolufinancovania zo ŠR 15 %  sumy 
 (kód zdroja 1AC2) 

 
 

5 373 
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky spolu kód zdroja 41, resp. 46 
S1=4 spolu 

252 966 

v tom:  
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve (normatívne okrem 
účelových)  

248 921 

Účelové prostriedky na kapitálové výdavky 0 
Účelové prostriedky na havárie školských objektov (bežné výdavky) 4 045 
Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa (bežné výdavky) 0 
Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S1=7, resp. 72a, 72f a 46 
spolu 

 
39 851 

z toho:  
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích kód zdroja 41 S1=7, resp. 46, 
72f   

39 851 

Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72a 0 
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kód zdroja 41 S1=7 resp. 46, 72f,72a  0 

Výdavky celkom 341 626 



Príjmy  a príjmové finančné operácie z vlastných zdrojov RO kód 
zdroja 41, 72f, 72a a pod 

 
38 000 

Bežné príjmy - prostriedky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora 
udržania zamestnanosti v MŠ Prostriedky ESF - 85 % zo sumy 
(kód zdroja 1AC1) 

 
 

30 449 
Bežné príjmy-Prostriedky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora 
udržania zamestnanosti v MŠ - spolufinancovania zo ŠR -15 %  
sumy (kód zdroja 1AC2) 

 
 

5 373 
  
Príjmy z podnikateľskej činnosti RO kód zdroja 71 0 
Príjmy celkom 73 822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich 
plnenie 

 
 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 
rozpočet  
rok 2020 

Upravený 
rozpočet rok 

2020 

Plnenie 
rozpočtu  

k 31.12.2020 

Percento 
plnenia 

upraveného 
rozpočtu 

 v € v €  v € % 
A. Bežné výdavky  
zo  ŠR na vzdelávanie spolu poskytované prostredníctvom OÚ 
Žilina  

 
 

6 066 

 
 

4 987 

 
 

4 987 

 
 

100,00 
V tom: 
A.1. Normatívne na prenesené kompetencie –kód zdroja 
111(vrátane dohodovacieho konania) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
A.2. Nenormatívne (účelové) spolu : 

 
 

6 066 

 
 

4 987 

 
 

4 987 

 
 

100,00 
z toho: 
A.2.1. Predškoláci 

 
 

6 066 

 
 

4 987 

 
 

4 987 

 
 

100,00 
B. Kapitálové výdavky 
      prostriedky  ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

C. Výdavky zo ŠR na hmotné núdze  
   ( kód zdroja 111) 

 
8 000 

 
8 000 

 
3 745,20 

 
46,82 

C.1. Výdavky z rozpočtov iných obcí, resp. VÚC a pod. kód 
zdroja 11 H   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
C.2. Výdavky  podnikateľskej činnosti kód zdroja 71 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

C.3. Výdavky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ – Prostriedky  ESF-85% zo sumy (kód 
zdroja 1AC1) 

  
 

30 449 

 
 

30 448,77 

 
 

100,00 
C.3.1 Výdavky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ – Prostriedky spolufinancovania zo ŠR 
15 % sumy (kód zdroja 1AC2) 

  
 

5 373 

 
 

5 373,31 

 
 

100,01 
D. Výdavky zo zdrojov  zriaďovateľa na výdavky spolu- 
     (kód zdroja 41 , resp. 46 S1=4) 

  
248 921 

  
252 966  

 
252 966,00     

 
100,00 

D.1. bežné  výdavky normatívne na originálne kompetencie 
v školstve (normatívne okrem účelových (kód     zdroja 41) 

  
248 921 

  
248 921  

 
248 921,00     

 
100,00 

D.2. Účelové  na kapitálové výdavky  -  - - - 

D.3.Účelové prostriedky na havárie školských objektov - 4 045 4 045,00 100,00 

D.4. Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – (Bavme  
deti pohybom)       

- -  - - 

D.5.  Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa na 
dofinancovanie osobných výdavkov zamestnancov z originálnych 
kompetencií 

- - - - 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja  41 S1=7, resp.   
72a, 72f   a 46 spolu 

   
  38 000 

 
39 851 

 
22 891,17 

 
57,44 

Z toho: 
E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov  bez darovacích (kód 
zdroja 41 S1=7, resp. 46, 72f 

   
   38 000 

 
39 851 

 
22 891,17 

 
57,44 

E.2, Bežné výdavky z darovacích prostriedkov kód zdroja 72 a - - - - 
 
E.3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41 
S1=7, resp. 46, 72f, 72a 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Výdavky celkom  300 987 337 603 320 411,45 93,79 
Príjmy z vlastných zdrojov RO  38 000 38 000 

 
23 995,01 

 
63,14 

Príjmy z MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ – Prostriedky  ESF-85% zo sumy (kód 
zdroja 1AC1) 

 30 449 30 448,77 100,00 

Príjmy z MPSVaR SR – Projekt: Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ Prostriedky spolufinancovania zo ŠR 
15 % sumy (kód zdroja 1AC2) 

  
 

5 373 

 
 

5 373,31 

 
 

100,01 
 
Príjmy celkom 

 
38 000 

 
73 822 

 
59 817,09 

 
81,03 

 
 



3.3. Bežné príjmy  
 
Upravený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou materskej školy, 
stravného a  réžie  zamestnancov a detí, prostriedky z MPSVaR SR – Projekt: Podpora 
udržania zamestnanosti v MŠ  je k 31. 12. 2020 vo výške 73 822,00 €. 
K 31. 12. 2020 boli vlastnou činnosťou rozpočtovej organizácie a z prostriedkov od MPSVaR 
SR – na Projekt: Podpora udržania zamestnanosti v MŠ  prijaté finančné prostriedky v sume  
59 817,09 €.  
                                                                                                                                                                                                      

Druh príjmov v  € 
PÚ - za školy a školské zariadenia (zdroj 41) 5 918,32 
PÚ - úroky 0,00 
PÚ - príjmy z dobropisov (zdroj 41) 357,86 
PÚ - vratky 0,00 
PÚ - granty( darovacie prostriedky zdroj 72a) 0,00 
PÚ - réžia ŠJ (zdroj 72f) 4 357,64 
PÚ - stravné  ŠJ ( zdroj 72f) 13 361,19 
PÚ – prostriedky z MPSVaR SR 35 822,08 
SPOLU 59 817,09 

 
 
Tabuľkové vyjadrenie získaných príjmov ukazuje, že najvyšší podiel na príjmoch tvorili  
prostriedky prijaté z MPSVaR SR zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho 
rozpočtu SR na projekt: Podpora udržania zamestnanosti v MŠ v celkovej výške 35 822,08 €, 
ako refundácia časti mzdových nákladov. 
 
 
V uvedenom grafe sú získané príjmy od 01.01.2020 do 31.12.2020.  

 

Skutočne prijaté príjmy k 31.12.2020

PÚ - za školy a školské zariadenia

PÚ - úroky

PÚ - príjmy z dobropisov

PÚ - vratky

PÚ - granty( darovacie prostriedky zdroj 72a)

Príjmy ŠJ - réžia

Príjmy ŠJ – za stravné

PÚ - prostriedky z MPSVaR SR



K 31.12.2020 sme  na účet zriaďovateľa odviedli získané príjmy v celkovej sume 59 817,09 
€.  

Z toho: 
Réžiu zo ŠJ                                                                                                                  4 357,64 € 
Stravné  zo ŠJ                                                                                                            13 361,19 €   
Školné a dobropis za tepelnú energiu                                                                          6 276,18 €  
Prostriedky prijaté z MPSVaR SR 
na projekt: Podpora udržania zamestnanosti v MŠ                                                    35 822,08   
 
3.4. Výdavky 
 
Rozpočet  výdavkov k 31. 12. 2020 po úprave je vo výške 341 626,00 € v nasledovnej 
skladbe: 
 

mzdy, platy                                                 187 142,00 €  
v tom prostriedky prijaté z MPSVaR             35 822,00 € 

ako refundácia časti mzdových nákladov  
 na Projekt:(Podpora udržania zamestnanosti 

v MŠ) 
poistné a príspevok do poisťovní              65 627,00 € 
tovary a služby                                            87 656,00 € 
v tom hmotná núdza                                       8 000,00 € 
v tom účelové na havárie                                4 045,00 €         
v tom darovacie                                                     0,00 €        
bežné transfery                                             1 201,00 € 

  
 

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli k 31.12.2020 uhrádzané 
z originálnych kompetencií, z prostriedkov MPSVaR SR Projekt: Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ a to prostriedky ESF 85 %  sumy a prostriedky spolufinancovania zo ŠR 
15 %  sumy, z prostriedkov určených na predškolákov a z vlastných zdrojov RO. 
Osobné výdavky tvoria najvyšší podiel z celkového upraveného rozpočtu. 
  
Za IV. Q 2020 boli vyplatené príplatky za nadčas, za riadenie, za zmennosť, za činnosť 
triedneho učiteľa, kreditové príplatky, osobné príplatky, príplatky za profesijný rozvoj, za 
výkon špeciálnej činnosti v sume 4 257,00 €, z toho osobné príplatky 657,00 €, odchodné 
v sume 887,00 €. 
Náhrady príjmu  počas PN za IV. štvrťrok 2020 neboli čerpané. 
 
Priemerný plat v MŠ za IV. štvrťrok  2020 bol  1 518,00 €, z toho pedagogickí zamestnanci 
1 671,80  €, nepedagogickí  zamestnanci MŠ 1 166,40 €, a zamestnanci ŠJ  907,80  €. 
 
Uvedené údaje sú spracované na základe štvrťročných výkazov o práci  a rozborov 
miezd podľa kategórií k 31. 12. 2020 .  
     
Prevádzkové výdavky k 31. 12. 2020 boli predovšetkým za dodávky  energií. Najväčší 
podiel je za teplo uhradené spoločnosti STEFE Martin, a.s. 
Zaplatili sme poplatky za telefóny, internet, uhradili vodné, stočné a zrážkovú vodu, elektrickú 
energiu, revízie el. zariadení.  
Ďalšie výdavky boli za údržbu prevádzkových zariadení v objekte MŠ, úhradu školení 
zamestnancov, poplatok RVC Martin na rok 2020, za nákup hygienického materiálu 
a čistiacich prostriedkov, za prenájom signalizačného zariadenia, za služby bezpečnostného 



technika, za služby v oblasti výpočtovej techniky, za prevádzkovanie kopírovacieho stroja, 
nákup kancelárskeho materiálu a spotrebného materiál, za služby VEME, poistenie majetku. 
 
Prostriedky určené na predškolákov v celkovej sume 4 987,00 € boli k 31.12.2020 čerpané  
v sume 4 987,00 €, čo je 100,00 %. Z týchto sme zakúpili výpočtovú techniku a materiál na 
činnosť a prácu s predškolákmi, vyplatili sme osobné príplatky a odmeny pedagogickým 
zamestnancom, ktorí sa priamo podieľajú na činnosti s predškolákmi.  
 
Hmotnú núdzu na podporu stravovacích návykov sme k 31. 12. 2020 čerpali v celkovej sume 
3 745,20 €, čo je 46,82 %.  
            
Upravený rozpočet vlastných zdrojov k 31. 12. 2020 je :         39 851,00 € 
z toho : 
kód zdroja 41                                                                                12 000,00 € 
Výdavky na mzdy                                                                            3 400,00 €    (kód zdroja 41) 
Výdavky na tovary a služby                                                            8 600,00 €    (kód zdroja 41) 

- z toho výdavky na energie                                                   7 289,00 €    (kód zdroja 41) 

 
kód zdroja 46                                                                                      30,00 €    (kód zdroja 46)    

 
kód zdroja 72f                                                                               27 821,00 € 
Výdavky na mzdy                                                                            2 477,00 €  (kód zdroja 72f) 
Výdavky na odvody do poisťovní                                                       683,00 €  (kód zdroja 72f) 
Výdavky na tovary a služby                                                           24 661,00 €  (kód zdroja 72f) 

- z toho výdavky na energie                                                    1 332,00 €  (kód zdroja 72f) 

- z toho výdavky na potraviny                                    21 821,00 €  (kód zdroja 72f) 

 
K 31.12.2020 sme vlastné zdroje čerpali vo výške :                   22 891,17 €, čo je 57,44 %. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pri porovnaní zdrojov, z ktorých  boli výdavky k 31. 12. 2020 financované je skladba 
nasledovná: 
 
zo štátneho  rozpočtu                                                      12 987 € 
z rozpočtu zriaďovateľa                                                252 966 € 
z vlastných zdrojov z činnosti MŠ                                  39 851 € 
prostriedky prijaté z MPSVaR                                        35 822 € 

 
 

 
Z tohto vyplýva, že  na financovaní nášho zariadenia sa k 31.12.2020 najvýraznejšie podieľal  
zriaďovateľ.             
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3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2020 
  
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu sú poskytované prostredníctvom účtov 
zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet nášho zariadenia a na účet ŠJ. 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 

31.12.2020 
spolu 

Použitie (čerpanie) 
dotácie 

k 31.12.2020 
spolu 

% Zostatok 
k 31.12.2020 

Bežné výdavky na 
predškolákov 

Štátny 
rozpočet 4 987,00 4 987,00 100,00 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  
z MPSVaR SR – Projekt: 
Podpora udržania 
zamestnanosti v MŠ – 
Prostriedky  ESF-85% zo 
sumy (kód zdroja 1AC1) 
a zo ŠR 15 % zo sumy 
(kód zdroja 1AC2) 

 
 
 
Európsky 
sociálny fond 
 
štátny 
rozpočet 

 
 
 
 
 
 
 

35 822,08 

 
 
 
 
 
 
 

35 822,08 

 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 
Bežné výdavky hmotné 
núdze 

štátny 
rozpočet 6 511,20 3 745,20 57,52 2 766,00 

Bežné výdavky originálne 
kompetencie Zriaďovateľ 248 921,00 248 921,00 100,00 0,00 

Bežné výdavky účelové –
na havárie školských 
objektov 

Zriaďovateľ 4 045,00 4 045,00 100,00  0,00 

Bežné výdavky prenesené 
kompetencie Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky - iné 
účelové  prostriedky zo 
zdrojov zriaďovateľa 
„Bavme deti pohybom“ 

Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky - iné 
účelové  prostriedky zo 
zdrojov zriaďovateľa na 
dofinancovanie osobných 
výdavkov zamestnancov 

Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky účelové – 
koncepcia športu  Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 
s kódom zdroja 41 Zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bežné výdavky vlastné 
zdroje s kódom zdroja 
41,  72f 

Vlastné 
zdroje RO 10 613,64 10 589,04 99,77 24,60 

Bežné výdavky vlastné 
zdroje s kódom zdroja 
72f - na potraviny 

Vlastné 
zdroje RO 14 284,24 12 271,83 85,91 2 012,41 

Bežné výdavky vlastné 
zdroje s kódom zdroja 
41- 72 darovacie 

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



Bežné výdavky vlastné 
zdroje s kódom zdroja 46 

Vlastné 
zdroje RO 30,30 30,30 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 
s kódom zdroja 46 

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

Dotácie SPOLU 
na VÚ a na účet ŠJ   325 214,46 320 411,45 89,91 4 803,01 

      
Zostatok v pokladni :      0,00 

 
 
3.4.2. Zúčtovanie účelových dotácií poskytnutých na výdavky k 31.12.2020  
 
Reprezentačné  výdavky – záväzný ukazovateľ  výdavkov  na rok 2020 v celkovej sume 
150,00 € sme k 31.12.2020 vyčerpali na 100 %.                                                                                                                                           
 
Účelovú dotáciu na havárie v sume 4 045,00 € určenú na akciu : Odstránenie havarijného 
stavu - výmena podlahovej krytiny PVC v jednej triede MŠ sme k 31.12.2020 vyčerpali na 
100,00 %.  
Práce realizoval P.O.S system  s. r. o.  Vyševcová 357/5  028 01 Brezovica – Slovensko, na 
základe predloženej cenovej ponuky. 
Faktúra číslo: 10200051 z 28.12.2020 v celkovej sume: 4 045,00 €  
Výpis z VÚ číslo 158/2020 zo dňa 29.12.2020 
 
  Záväzky a pohľadávky k 31.12.2020 
 
K 31.12.2020 evidujeme záväzky v celkovej sume                                              32 970,73 €  
 z toho :  
1) Krátkodobé záväzky v celkovej sume:                                                             32 104,91 € 
z toho : 
- záväzky z titulu  miezd zamestnancov, odvodov do poisťovní, odvodu dane za mesiac   
december 2020 v celkovej sume :                                                                            27 000,00 € 
- prijaté preddavky v ŠJ  k 31.12.2020:                                                                     4 230,53 € 
- neuhradené faktúry k 31. 12. 2020:                                                                            874,38 € 
            
2) Dlhodobé záväzky v celkovej sume :                                                                     865,82 €  
Tieto predstavuje zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2020 v sume :                           865,82 € 
 
Pohľadávky k 31.12.2020 neevidujeme. 
 
 
4. Záver 
 
Schválený rozpočet na rok 2020 bol k 31.12.2020 bol upravený o finančné prostriedky určené 
na predškolákov, stravné prijaté od stravovaných osôb na zakúpenie potravín, vlastné zdroje - 
zostatok vlastných zdrojov z minulého roka a o prostriedky Európskeho sociálneho fondu 
prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prijaté prostredníctvom MPSVaR SR na 
Projekt: Podpora udržania zamestnanosti v MŠ ako refundácia časti mzdových nákladov 
a účelové prostriedky na havárie.  
 
Pridelené finančné prostriedky sme použili hlavne na výplaty a odvody miezd zamestnancov, 
na výdavky za energie, výdavky na dezinfekčné potreby a prostriedky na dezinfekciu a ostatné 
výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ. 
 



Počas COVIDU - 19 od 10.03.2020 do 31.12.2020 bola prevádzka našej MŠ obmedzená. Tento 
stav sa prejavil hlavne poklesom príjmov zo školného, stravného a réžie.  
Osobné výdavky na mzdy a odvody sme za mesiace marec a apríl čerpali v 100 % výške 
a v mesiaci máj 2020 prešli niektorí zamestnanci na 80 % - né čerpanie osobných výdavkov. 
Poplatky za energie sme uhrádzali podľa podmienok dohodnutých v zmluvách s jednotlivými 
dodávateľmi.  
 MŠ bola otvorená aj počas letných a zimných prázdnin, aby rodičia detí, ktorí museli nastúpiť 
do zamestnania mali kde umiestniť svoje deti.  
    

 

 
 V Martine, 21. januára 2021  
 
                                                                                        

                                                                                   Mgr. Adriana Škokorová 

                                                                                               Riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracovala:  Elena Simonidesová                                                   

 
 
 
 
 
  



Materská škola Tajovského 9,  036 01 Martin 
     
                    Medziročné porovnanie výdavkov a príjmov za rok 2020 a 2019 
  

Materská škola Tajovského 9,  036 01 Martin 
     
                    Medziročné porovnanie výdavkov a príjmov za rok 2020 a 2019 

  
   Rozpočet                 v roku 2020:       341 626,00 € 
Rozpočet                 v roku 2019:       299 981,00 € 
                                 Index  :                      113,88 

 
 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Plnenie 
rozpočtu 

k 31.12.2019 

Plnenie 
rozpočtu 

k 31.12.2020 

Medziročný 
index 

2020/2019 

  v €  v €  
A. Bežné výdavky  
     zo  ŠR  poskytované prostredníctvom  OÚ Žilina  
      (kód zdroja 111) 

5 714,00 4 987,00 87,28 

V tom: 
A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 

0,00 0,00 0,00 

    
A.2. Nenormatívne (účelové)  5 714,00 4 987,00 87,28 
z toho: 
A.2.1. Predškoláci 

5 714,00 4 987,00 87,28 

    
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) 

5 986,80 3 745,20 62,56 

C.1. Výdavky z rozpočtov iných obcí, resp. VÚC a pod. kód zdroja 
11 H 

0,00 0,00 0,00 

C.2. Výdavky z podnikateľskej činnosti kód zdroja 71 
 

0,00 0,00 0,00 

C.3. Výdavky zo ŠR a EÚ- projekt Podpora udržania 
zamestnanosti v materských školách - kódy zdroja 1AC1 a 
1AC2 
 

 
 

0,00 

 
 

35 822,08 

 
 

- 

D. Výdavky zo zdrojov  zriaďovateľa na výdavky spolu -  
     (kód zdroja 41, resp. 46 S1=4)) 

 
250 169,00     

 
252 966,00     

 
101,12 

D.1. Bežné  výdavky normatívne na originálne kompetencie 
v školstve (normatívne okrem účelových) kód     zdroja 41 

 
245 787,00     

 
248 921,00     

 
101,28 

 
D.2. Kapitálové  výdavky -zdroj zriaďovateľ (kód zdroja 41) -
účelovo určené na akciu:  

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 
D.3. Účelové prostriedky na havárie školských objektov 

 
 

1 060,00 

 
 

4 045,00 

 
 

381,60 

 
 
D.4. Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – (Bavme 
deti pohybom) 

 
 

1 221,00    

 
 

0,00    

 
 

- 

D.5. Iné účelové prostriedky zo zdrojov zriaďovateľa – (na 
dofinancovanie osobných výdavkov zamestnancov) 

 
2 101,00 

 
0,00 

 
- 

E. Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S1=7, resp. 
72a, 72f a 46 spolu 

 
32 842,95 

 
22 891,17 

 
69,70 

Z toho: 
E.1. Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích (kód 
zdroja 41 S1=7, resp. 46, 72f) 

 
31 842,95 

 
22 891,17 

 
69,70 

E.2. Bežné  výdavky z darovacích prostriedkov (kód zdroja 72 a)  
1 000,00 

 
0,00 

 
- 

E.3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov  (kód zdroja 41 S1=7, 
resp. 46, 72f, 72 a) 

   

Výdavky celkom  294 712,75 320 411,45 108,72 
Príjmy z vlastných zdrojov RO  31 984,48  59 817,09 187,02 



 
Celkový rozpočet na rok 2020 bol v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 vyšší o bežné 
výdavky na originálne kompetencie,  o výdavky zo ŠR a EÚ- projekt Podpora udržania 
zamestnanosti v materských školách - kódy zdroja 1AC1 a 1AC2, ktorý sme v roku 2019 
nemali a nižší o prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na účelové dotácie, vlastné 
zdroje,  prostriedky na predškolákov a o HN na stravovacie návyky predškolákov.  
   
V rozpočte výdavkov poskytnutých zo ŠR - príspevok na výchovu a vzdelávanie 
predškolákov nastal v roku 2020 pokles v počte predškolákov. V roku 2020 bolo plnenie 
4 987,00 € a  v roku 2019 bolo plnenie v sume 5 714,00 € .  
                                                                                                                                                                     
V rozpočte výdavkov poskytnutých zo ŠR  - na hmotné núdze  na stravovacie návyky 
predškolákov nastal  pokles v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, ktorý bol zapríčinený 
poklesom predškolákov, ale hlavne z titulu COVIDU – 19.    
 
V rozpočte z prostriedkov zriaďovateľa sú zahrnuté prostriedky na originálne 
kompetencie a účelové dotácie. V porovnaní s rokom 2019 nastal v roku 2020 nárast 
v prostriedkoch na originálne kompetencie.   Rozpočet na originálne kompetencie v roku 
2020 bol 248 921,00 € a v roku 2019 bol 245 787,00 €. 
  
Účelové dotácie z bežných zdrojov zriaďovateľa na havárie boli v roku 2020 čerpané 
v sume 4 045,00 € a to na výmenu podlahovej krytiny v 1 triede. V roku 2019 boli účelové 
dotácie čerpané spolu v celkovej 
 sume 4 382,00 €. V porovnaní s rokom 2019 nastal mierny pokles.  
  
Pokles nastal v čerpaní  prostriedkov z vlastných zdrojov, kde bolo plnenie rozpočtu 
v roku 2020 vo výške 22 891,17  €, v tom  vlastné  zdroje z roku 2019 boli  30,30 €. 
 V roku 2019 bolo  plnenie vo výške 32 842,95  €, v tom  vlastné  zdroje z roku 2018 boli  
92,68 €. 
   
Na položke Dary a granty nastal pokles oproti roku 2019. V roku 2020 sme Dary a granty 
nemali. V roku 2019 bol rozpočet aj plnenie na položke Dary a granty 1 000,00 €. 
 
V plnení  príjmov v roku 2020 nastal nárast oproti roku 2019. V roku 2020 boli celkové 
dosiahnuté príjmy 59 817,09 € a v roku 2019 to bolo 31 984,48 €. Najvyšší podiel na 
dosiahnutých príjmoch v roku 2020 tvorili prostriedky prijaté z projektu Podpora 
udržania zamestnanosti v materských školách - kódy zdroja 1AC1 a 1AC2 v sume 
35 822,08 €. 
Ostatné príjmy v roku 2020 boli za stravné v sume 13 361,19 €, réžiu 4 357,64 €, školné 
5 918,32 € a prjmy z dobropisov v sume 357,86. 
 
Celkové plnenie príjmov a výdavkov v roku 2020 bolo ovplyvnené korona - krízou, ktorá 
začala v marci 2020. 
 
V Martine, 21.01.2021                           
 
 
 
Vypracovala: Elena Simonidesová                       Mgr. Adriana Škokorová  
                                                                                                       riaditeľka                   
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