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Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2013 

 
 

Príjmy: ........................................................................................  437 564 € 
Príjmovú časť tvoria príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
v zmysle zákona 245/2008 určené VZN MZ v Seredi č. 2/2008 
Predpokladaný príjem: .....................................................................  437 564 € 
Príjem zo štátneho rozpočtu za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
Školskej dochádzky: ...........................................................................  13 110 € 
 
Transfer od zriaďovateľa ...................................................................  375 254 € 
 
Transfer od MŠ SR ...............................................................................  13 110 € 
Vlastné príjmy .....................................................................................  49 200 € 
Vlastné príjmy – 164 platiacich detí á 12,00 € mesačne x 10 mesiacov 
 
 
Výdavky: 
 
Položka č. 611, Tarifné platy, príplatky,odmeny    ............. ..............................             244920,00 €          
Pri tejto položke sme vychádzali z platovej inventúry platnej od 1.1.2013 a zvýšenia platovej tarify za 
odpracované roky. Rátali sme s 5 %-ným navýšením tarifných platov. Máme 41 zamestnancov školy, 
 2 učiteľky sú na rodičovskom príspevku. 
 
Položka č. 612 príplatky ...................................................................................    .   31210,00 €                 
Príplatky sú stanovené za riadenie, triednictvo, zmennosť, osobný príplatok, kreditový príplatok, 
vyrovnávací príplatok, zastupovanie v zmysle zákona 317/2009 Z.z.  
 
 
Položka č. 614 odmeny .............................................................................................. .   0,00 € 
 
V prípade, ak počet zapísaných  detí klesne pod  80%  v zmysle zákona  , budú vykonané organizačné 
zmeny v počtoch tried a pristúpime k optimalizácii pedagogických zamestnancov. Nepedagogickým 
zamestnancom  bude skrátený pracovný čas, alebo rozviazenie pracovného pomeru.  Následne 
požiadame zriaďovateľa o možnosť presunúť nečerpané finančné prostriedky  do iných kapitol 
rozpočtu. K 1.12. 2012 je materská škola naplnená na 107%. Rodičia avizujú po predpokladanom 
zvýšení poplatkov prerušenie dochádzky do MŠ do času, kým dieťa bude predškolákom. 
 
              
 
Položka č. 620: Poistné a príspevky do poisťovní: ............................................       99 960,00 €    
   
Mzdové  prostriedky + odvody spolu:                                                                                       376 090,00 €     
     
Pri výpočte miezd sme vychádzali zo súčasnej platovej inventúry s 5%-ným navýšením 
platovej tarify, zvýšenie platovej tarify, následne príplatkov podľa zákona (prepočítané podľa %) 
a očakávaného získania kreditov v roku 2013 pedagogických pracovníkov .  V položke 611 a 612 sú 
započítané aj nadčasy s príplatkami z dôvodu čerpania dovoleniek a zastupovania v zmysle Plánu 
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.             
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Položka č. 631: Cestovné náhrady: ...................................................................               0,00 €                      
Táto položka je požadovaná z dôvodu vzdelávania v zmysle nového školského zákona 
(celoživotné vzdelávanie, plán kontinuálneho vzdelávania schválený zriaďovateľom, školenia 
ekonómky, vedúcej ŠJ a vedúcich pedagogických zamestnancov. 
 
 
Položka č. 632: Energie, voda a komunikácie:      ...........................................           45 000,00 €          
Výraznou položkou výdavkovej časti sú platby za energie.  Vychádzali sme z platieb 
z roku 2012. Nie sú v návrhu rozpočtu zarátané vyúčtovacie faktúry za energie za rok 2012, ktoré 
budú uhrádzané v roku 2013. 
 
Prevádzkujeme dve plynové kotolne, jednu budovu vykuruje Mestský bytový podnik Sereď, jednu 
vykurujeme gamatkami. 
Teplú vodu zabezpečujeme elektrickými bojlermi. 
Máme 4 pevné linky, 4 pripojenia na internet a dva služobné mobilné telefóny. 
 
Poplatky:  Plyn ..........................           mesačné splátky 1828 € x 12 =               21 936,00 € 
                   Voda ........................(vodné, stočné + zrážková voda)                                 4 800,00 € 
                                                    
                   El. energia ..... ..........                                                                                      6 482,00 €  
                   Kúrenie ....MsBP............                                                                      13 415,00 € 
                  Telefón + internet .....                                                                           2 250,00 € 
Predpokladané náklady činia  48 883 €. Nie sú zarátané v tejto sume vyúčtovacie faktúry. Vyúčtovanie 
elektrickej energie očakávame v roku 2013, nakoľko elektrickú energiu platíme podľa mesačného 
splátkového kalendára.   
Na úhradu energií nemáme pokrytý rozpočet, chýbajúca čiastka činí 3883.00 € . 
 
 
Položka ač. 633: Materiál: .........................................................................              3 391,00 €      
Povinný podiel z ÚPSVaR z chránených dielní ...........                                                        1 200,00 € 
Tlačivá (šeky, osvedčenia) ........................................................................                             0,00 € 
   
Odborná literatúra z fy RAABE (riaditeľka, ved. ŠJ + ekonóm) ................                               0,00 € 
 
Kancelárske potreby pre všetky 4 MŠ (základné) .......................................                           0,00€ 
(tonery do 11 tlačiarní, kancelársky papier, obálky, kancelárske tlačivá, školské  
tlačivá, a pod.)       
Čistiace a hygienické potreby pre MŠ ............................................................                      0,00 € 
 
Potreby pre školskú jedáleň: 

- Čistiace prostriedky                               ...............................................                        0,00 € 
- Ochranné pracovné prostriedky .......................................................                        0 ,00 €  
- Šeky, kancelársky papier, objednávkové tlačivá, kancelársky materiál.                   0,00 € 

 
Nákup cez pokladňu ....................................................................................................... 2191,00 €   
–  čistiace, hygienické, kancelárske potreby, poštovné,  spotreba PHM do kosačky  , vyúčtovanie 
cestovných príkazov, kopírovanie, viazanie dokumentov, dobierky poštovné 
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Piesok do 7 pieskovísk   ............................................................................................................0 
Chladničky 3 ks..........................................................................................................................0 
Teplomer a vlhkomer 3 ks............................................................................................. .......... 0 
Podlahová krytina kuchyňa.......................................................................................................0 
Materiál na maľovanie kuchýň a skladov..................................................................................0      
Výtvarný materiál na dieťa 5 € .................................................................................................0 
Učebné pomôcky na dieťa 5 €..................................................................................................0 
Hračky na dieťa 5 €...................................................................................................................0 
Pranie posteľnej bilizne............................................................................................................0 
Podlahová krytina trieda..........................................................................................................0 
Postieľky – výmena po 30 a40 rokoch......................................................................................0 
                                          
 

Spolu..........................................................................                                      3 391,00 €   
 
Použitie príspevku zo ŠR 
Príspevok na výchovu a vzdelávanie Zákon č. 597//2003 - Transfer z MŠ SR.... 13 110,00 € 
 
Tieto finančné prostriedky budú použité na úhradu  odmeňovanie zamestnancov ktorí sa  podieľajú 
na výchove a vzdelávaní , položka tovary neumožňuje použitie v súlade so zákonom. 
  
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo poskytnúť v zmysle 
§6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
znení neskorších predpisov.    
 
Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na 
financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky: 
 
a) na odmeňovanie zamestnancov MŠ vrátane poistného, ktorí sa podieľajú na výchove a 
vzdelávaní - napr. odmeny učiteľom (interným aj externým) za vedenie krúžku, za nácvik a 
vystúpenia týchto detí, 
 
b) na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách - napr. pobyty detí v škole v 
prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik apod. 
 
c) na úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovu a vzdelávaním - napr. nákup učebných 
pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, materiálu na výzdobu triedy, materiálne vybavenie triedy a 
ihriska, ktoré 5-ročné deti využívajú). 
 
 
 
Položka č. 635: Rutinná a štandartná údržba: ...................................................              1 012,00 €     
Údržba v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách je realizovaná na základe potrieb 
Jednotlivých zariadení. 

- Údržba signalizačných zariadení ..................................................                           500,00 € 
(signalizácia je 10 ročná, nutná výmena snímačov) 

- Kominárske práce ........................................................................                           200,00 € 
- Opravy a údržba kanalizácie, hygienických zariadení....................                          100,00 € 
- Oprava umývačky, chladničky, pračky, kosačky a pod.                                             212,00 € 
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Položka č. 637: Služby .........................................................................                       12 071,00 € 
 

- Spracovanie účtovníctva externou firmou ...................................                         2 640,00 € 
- Ročné poistenie detí poisťovňa Allianz       ...............................                                600,00 € 
- Ročné poistenie budov poisťovňa Allianz................................                                       0,00 € 
- Poplatok za komunálny odpad ...............................................                                    240,00 € 
- Deratizácia ŠJ .......................................................................                                        250,00 € 
- Ciachovanie váh  ......................................................................                                 250 ,00 € 
- BOZP ........................................................................................                                   600,00 € 
- Údržba výpočtovej techniky ......................................................                                     0,00 € 
- (licencie, AVG – 13 ks PC), vč. iInštalovania, údržby) 

Používanie softvéru – Upgrade .................................................                               1510,00 € 
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie IS SAMO 
(účtovníctvo, mzdy a personalistika, majetok)........................                                  2080,00 € 

- Starostlivosť o programové vybavenie hot-line, správa virtuálneho 
servera ..............................................................................................                        200,00 € 

- Odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva                                       0,00 € 
- Verejné obstarávanie  ....................................................                                                   0,00 €                                                         
- Všeobecné služby......................................................................                                      38,00 € 
-  2 dohodári na 2 kotolne počas vykurovacej sezóny                                                   2 463,00 € 
- Revízie kotolní, revízia plynových spotrebičov, revízia elektrických  
- zariadení a elektrických spotrebičov, revízia hasiacich prístrojov, revízia 

bleskozvodov .....................................................................................                      1200,00 € 
 
Položka č. 640: Bežné transfery ...........................................                                    0,00 € 
 
Nie sú tu rozpočtované náhrady príjmu, odstupné, odchodné. 
 
 

 
Rozpočet považujeme za poddimenzovaný vzhľadom na prevádzkové potreby školy. Naďalej budeme 
hľadať možnosti úsporných opatrení vo všetkých kapitolách rozpočtu. 
 
 
 
 
Komentár vypracovala: Mudrochová 
                                           Ekonómka MŠ 
 
 
Komentár predkladá: Bc. Fraňová Iveta 
                                        Riaditeľka MŠ 
 
 
 
Seredi dňa 29..11.2012 
 


