
Komentár 

 

k správe o hospodárení Materskej školy Ul, Komenského 1137/37 Sereď za rok 2010 

 

 

1.Úvod 

 

 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu ..je spracovaná  v súlade so zákonom č.  597/2003 Z. z., 
ustanoveniami § 5 ods.7) písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. 
Predkladaná správa hodnotí  hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za 
obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010. 

 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) 

 

Materská škola na Komenského ul 1137/37 v Seredi je samostatný právny subjekt - rozpočtová 
organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto  Sereď od 1.1.2008. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v 
zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie sú štyri   
školské jedálne a elokované triedy Jesenského, Podzámska a Murgašova. V r. 2010  školské zariadenie 
poskytovalo predprimárne vzdelávanie pre 242 žiakov v 11 triedach, z toho bolo 68 predškolákov v 
štyroch triedach.  

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov MŠ je 29,7.. osôb, z toho je 23 pedagogických 
zamestnancov a 6,7.nepedagogických zamestnancov. 

 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ.je..9,6 osôb. 

 

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 v roku 2010  bol určený 
zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedené v 
samostatnej tabuľke.   

 



Vlastné príjmy : rozpočet bol 18 000 €, v skutočnosti 29 162 €, nakoľko neboli v rozpočte zohľadnené 
režijné náklady na stravu zamestnancov. 

Z vlastných príjmov a z príjmov zo štátneho rozpočtu boli hradené hlavne energie. 

 

Položka 610 – mzdy boli vyčerpané na 94 % z dôvodu odchodu zamestnancov s vyššou mzdovou 
tarifou, prijaté boli pedagogické pracovníčky ako začínajúce učiteľky v nižšej mzdovej tarife a s tým 
súvisiace príplatky, vyššie percento práceneschopnosti.  

 

Položka 620 – odvody na 95 % z dôvodu nižšieho čerpania mzdových prostriedkov. 

 

Položka 630 – tovary a služby – čerpanie na 131 %. 

 

Čerpanie tejto položky oproti rozpočtu bolo zvýšené na základe vybavenia hlavne školských jedální na 
všetkých 4 MŠ z dôvodu plnenia HCCP noriem, boli zakúpené nové chladničky, elektrospotrebiče – 
krájače, ručné šľahače, pračka, mikrovlnka, rýchlovarné konvice, boli zakúpené na dve MŠ nové 
univerzálne roboty, nakoľko pôvodné už nespĺňali požadované parametre a boli vyradené na základe 
obhliadky revíznym technikom. 

Dokúpenie vybavenia školských jedální taniermi, šálkami, hrncami, naberačkami, pracovnými 
doskami, stoličkami, stolom a rôznymi doplnkami podmienené plneniu vyhláške 330/2009 o zariadení 
školského stravovania. 

Ďalej bol zakúpený nábytok – konkrétne šatník do 1 triedy (pôvodný bol v dezolátnom stave), do tried 
boli zakúpené nové stoličky pre pedagogické pracovníčky a do kancelárie ekonómky a zástupkyne 
nové stoly a skrinky (z pôvodných skriniek bol vytvorený samostatný archív v jednej miestnosti – 
konkrétne v MŠ Komenského). 

Boli zakúpené dva nové počítače, pôvodné boli už na vyradenie. 

Taktiež boli zakúpené dva  upratovacie vozíky, nové lekárničky na všetky MŠ. 

 

Financovanie umožnilo v roku 2010 nákup vyššie uvedeného materiálu.  

 

 

Položka 630 – ostatné 

V tejto položke je čerpanie vyššie oproti rozpočtu hlavne z dôvodu nezapracovania do rozpočtu 
nákladov na stravovanie zamestnancov (55 %), vyplatenie miezd na dohodu, telekomunikačné a 
internetové služby, poštovné, orezávanie stromov, oprava pieskovísk, výmena žiaroviek v celom 
objekte MŠ. 



 

Položka 635 – údržba 

Z tejto položky boli zabezpečené bežné opravy a údržba, okrem toho sme obdržali finančné 
prostriedky mimo rozpočtu vo výške 20 869 € na neplánované opravy a údržbu z titulu havárie. 

Tieto finančné prostriedky boli použité na maľovanie, zhotovenie signalizačného zariadenia, oprava 
havarijného stavu strechy, oprava zlomenej kanalizácie, oprava soklu okolo budovy MŠ, odstránenie 
havarijného stavu vody, oprava bleskozvodov, havária stavu elektrických zásuviek a rozvodov , 
oprava strešných zvodov, oprava strechy a svietidiel, zhotovenie el. prípojok na počítače, zhotovenie 
ochrannej mreže, oprava prasknutého stropu. 

 

Položka 640 – bežné transfery – bolo vyplatené odchodné do dôchodku 1 pracovníčky, vyššie čerpanie 
z titulu náhrad príjmu pri dočasnej PN. 

 

 

 

Na dodávky  energií bolo z celkových prevádzkových nákladov čerpaných 50 366,00 €, čo 
predstavuje.33%. 

 

Pohľadávky k 31.12.2010:                                                        0,00 € 

Záväzky k 31.12.2010 : neuhradené mzdy za 12/2010  - 18 173,20 € 

                                       Odvody –                                   10 364,71 € 

                                       Daň –                                               783,85 € 

 

 

Zdroje krytia výdavkov , z ktorých  boli  financované : 

 

zo štátneho  rozpočtu                                              10 298,00 € 

z rozpočtu zriaďovateľa                                       .430 302,75 € 

z vlastných príjmov z činnosti školy                      29 162,18 € 

dotácia na stravu                                                      1 160,00 € 

dotácia na školské potreby                                           33,20 €  



 

 

 

4. Záver 

 

Rok 2010 bol náročnejší z hľadiska financovania oproti predchádzajúcim rokom, podarilo sa nám 
zabezpečiť plynulý chod prevádzky MŠ, zverené finančné prostriedky boli využité účelovo a 
hospodárne, okrem toho sme v tomto roku v menšej miere obnovili opotrebované a nefunkčné stroje a 
hlavne sme sa zamerali na plnenie noriem HCCP a vyhlášky 330/2009 o zariadení školského 
stravovania. 

 

 

 

 

Transfery zo  štátneho rozpočtu,  rozpočtu mesta boli k 31.12.2010 vyčerpané s nulovým zostatkom.  
Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti bol dňa 31.12.2010 vrátený späť na účet 
zriaďovateľa vo výške 57,39 €.  

 

 

 

 

 

Spracoval :    

  Eva Mudrochová                                                                       Bc. Iveta Fraňová 

ekonómka                                                                                        riaditeľka školy 

                                                                                                                                                                                                                            

 


