
 
 

Správa 
o hospodárení Materskej školy Komenského 1137/37 Sereď 

za rok 2013 
 
 
 
 
 

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 1.1.2013 do 31.12.2013. 
 
 

2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie (z hľadiska financovania). 
Materská škola je samostatný právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je  

               mesto Sereď od 1.1.2008. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. 
               v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň a elokované 
               triedy Komenského ,Podzámska a Murgašova. V roku 2013 školské zariadenie poskytovalo predprimárne  
               vzdelávanie pre 252 žiakov v 11 triedach, z toho predškolákov 75. 
               Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v materskej škole je 40,9 osôb,  
                z toho je 23 pedagogických a 19 nepedagogických ( 1 administratívna pracovníčka, 1 vedúca školskej 

jedálne, 1 ekonomická zamestnankyňa školskej jedálne , 3 hlavné kuchárky,   4 pomocné kuchárky na plný 
úväzok a 1 na polovičný úväzok  , 4 upratovačky na plný úväzok a 4 upratovačky na polovičný úväzok 
a údržbár). 

               Okrem kmeňových pracovníkov máme uzatvorené dohody o pracovnej činnosti na 2 osoby počas  
               vykurovacieho obdobia, 2 dohody počas zastupovania dlhodobých PN (učiteľ, upratovačka). 
 
 

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 2013 bol určený zriaďovateľom záväznými 
ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke. 
 

    
             V zmysle zákona § 12 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
             a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe VI. Zmeny rozpočtu 
             Mesta Sereď na rok 2013 schválenej uznesením č. 262/2013 Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa   
             10.12.2013 upravený rozpočet na rok 2013 nasledovne:    
 
 

1. PRíJMY (vlastné príjmy):                                                                        47 385 € 
2. VÝDAVKY:                                                                                               480 463 € 

 
Výdavky celkom:                                                                                   469 714 € 

    V tom – kód zdroja 41 (dotácia z mesta)                                          394 212€  
    kód zdroja 41 (vlastné príjmy)                                             47 385 € 

                                 kód zdroja 111 (zo ŠR - predškoláci)                                   12 809 € 
                                 kód zdroja 111( dotácia MF SR 1.-3.Q)                               11 481 € 
                                 kód zdroja 111 (dotácia MF SR 4.Q)                                     3 827 € 
 
 
 



 
         Kapitálové výdavky celkom: 
               V tom:- kód zdroja 41 (rekonštrukcia 2  hygienických zariadení na Murgašovej ul.)  10 749 €            

 
 

 
Prehľad záväzných ukazovateľov – rok 2013 
 
Kód Rozpočet Plnenie % plnenia 
610 Mzdy, platy spolu     268 400 271 735,97 101,2 
620 Poistné a prísp. do poisť.     102 901   96 620,59   93,9 
631 Cestovné náhrady             391         385,31    98,5 
632 Energie,voda a komunik.       46 300    49 335,72 106,6 
633 Materiál       20 333    28 412,99 139,7 
634 Dopravné               70            61,64   88,1 
635 Rutinná a št. údržba         2 455      2 444,61   99,6 
637 Služby       24 614    23 903,46     97,1 
640 Bežné transfery         4 250      4 533,14 106,7 
Bežné výdavky celkom     469 714 477 433,43 101,6 
717 Kapitálové výdavky       10 749   10 748,93 99,99 
Výdavky celkom (600+700)    480  463 488 182,43 101,6 
 
 
 
 
Príjmy 
 
 rozpočet skutočnosť % plnenia 
Vlastné príjmy 47 385 55 166,79 116,42% 
Príjmy zo ŠR 12 809 12 809  100 % 
Spolu 60 194 68 029,72  113,02 % 
 
 
Za 2013 prijaté finančné prostriedky na účet z mesta: 
Na mzdy a bežnú prevádzku:    394 212,00 € 
Doplatok na mzdy z MF:              15 308,00 € 
Avíza: (vl.príjmy)                           55 166,79 €   
Normatívny príspevok MŠ SR:    12 809,00 € 
Hmotná núdza strava:                       384,00 € 
Hmotná núdza šk. potreby:                33,20 € 
 
Vo vlastných príjmoch sú zahrnuté aj režijné náklady na stravu zamestnancov vo výške 7 524 €, ktoré v skutočnosti 
nie sú navyše rozpočtu, ale sa prevádzajú „obrazne“ z bežnej dotácie na prevádzku, v skutočnosti sú vlastné príjmy 
vo výške 47 696,72 €, čo činí príjem 100,66 % z rozpočtu. 
 
Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ zaslaný vo výške 12 809€, čo činí 100 % z rozpočtu.  

 
 
Bežné príjmy – vlastné príjmy MŠ za rok 2013 
Vlastné príjmy za rok 2013 vo výške 55 166,79 €, z toho 
 

školné RN – VZN č.4 RN-zamestn. RN-cudzí Iný príjem GRANT 
41866,37 1558,06 7524 684,75 3453,61 80,00 

 
 
 



 
 
 
 
 
Výdavky k 31.12.2013 podľa jednotlivých položiek 
 
Položka 610 – Mzdy, platy spolu: rozpočet 268 400 €, čerpanie k 31.12.2013 271 735,97 € - 101,2 % 
z rozpočtu. 
Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní: rozpočet 102 901€, čerpanie 96620,59 € - 93,9 % 
z rozpočtu.  
 
Čerpanie miezd je na 99,21 %.  
 
Čerpanie miezd z rozpočtu je hlavne z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti (aj dlhodobej) hlavne 
pedagogických pracovníkov s vyššou kvalifikáciou, ktorí boli alebo sú zastupovaní pedagogickými 
pracovníkmi s nižším platovým zaradením, odchodom na materskú dovolenku, ukončenie pracovného 
pomeru. Nepedagogickí pracovníci z dôvodu dlhodobej PN boli riešení buď zastupovaním kmeňovými 
pracovníkmi alebo boli prijatí pracovníci na dohodu.   
 
Miesto vyplatenia odmeny pri príležitosti životného jubilea bolo vyplatené odchodné do dôchodku 
pedagogickej pracovníčke a jednej pedagogickej pracovníčke preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
z dôvodu dlhodobej PN a následne nástup na MD a ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú.  
 
Mimoriadna dotácia z MF SR  v roku 2013 poskytnutá sume 15 308,00 € , čerpanie 15 308,00 – 100%. 
Bola použitá na mzdy, odmeny – položka 610 rozpočet 12367,00 €, čerpanie 12372,56 – 100,04% 
Poistné a príspevky do poisťovní – položka 620 rozpočet 2941,00 €, čerpanie 2 935,44 – 99,96%  
Dotácia bola poskytnutá na základe  
uznesenia vlády č. 52/2013 za I/Q poskytnuté 3827,00 €, 
uznesenie vlády č. 220/2013  v II/Q  poskytnuté 3827,00 €, 
uznesenie vlády č.587/2013 v III/Q poskytnuté 3827,00 €,  
uznesenie vlády č.698/2013 v IV/Q poskytnuté 3827,00 €. 
 
 
 
 
Položka 632 - Spotreba energií: plyn- mesačné zálohové platby + MsBP budova „A“ 
Budova A Budova B Podzámska Murgašova Spolu  
11682,07 €  7 786,83 € 3909,29 € 11629,54   
    35007,73 €  
Za spotrebu plynu v r.2013 uhradené spolu: 35 007,73 €. 
V spotrebe plynu je zarátaná spotreba plynu školských jedální. 
 
Budova A je vykurovaná plynom z MsBP, budova „B“ má vlastnú kotolňu, Murgašova má tiež vlastnú 
kotolňu a Podzámska má jeden plynomer – spotreba plynu pre školskú jedáleň a vykurovanie 
gamatkami. 
 
 
 
Položka 632 - Elektrická energia- mesačné zálohové platby 
Budova A Budova B Podzámska Murgašova 
2550,21 € 1 764,88 € 991,82 € 2256,99 € 
Za spotrebu elektrickej energie  za rok uhradené spolu: 7 563,90 €. 
 
 
 
 



 
Položka 632 - Spotreba vody – vodné, stočné, zrážková voda 
Budova A Budova B Podzámska Murgašova 
717,60 € 590,73 € 420,30 € 1436,10 € 
Za spotrebu vody  spolu za rok uhradené spolu: 3 164,73 € 
Napriek oprave rozvodov vody má Murgašova najväčšiu spotrebu, predpokladáme únik vody 
v nevymenených častiach rozvodov. 
 
 
 
 
Položka 632 - Telefóny – pevné linky, internet + služobný mobil 
A -
 telefón,  

A-
internet 

A - 
mobil 

B-
telefón 

B-
internet 

P-
telefón 

P-
internet 

M- 
telefón 

M- 
internet 

    

387,03 € 
 

180,67 € 865,36 € 359,99€ 210,78 € 368,63 € 180,67 € 392,52€ 193,76 

 
 
Telefóny – 4 pevné linky, internet + služobný mobil 
3 služobné mobilné telefóny – v tejto sume je aj zarátaný poplatok za mobilný internet na MŠ 
Murgašova.  Jeden služobný mobil používa riaditeľka MŠ , jeden mobil sa nachádza v kancelárii 
ekonómky pre potreby volania rodičom, príp. firmám ktoré majú len mobilné telefóny, 1 mobil 
v kancelárii vedúcej školskej jedálne. 
Spolu za telekomunikačné služby: 3139,41 €. 
 
 
Spotreba energií: 
Plyn:                           35 007,73 
El. energia:                  7 563,90 
Voda:                           3 164,73 
Telekomunikácie:      3 139,41 
 
Spolu:                        49 335,72  €  
Na energie schválený rozpočet 46 300 €, uhradené 49 335,72 € čo činí 106,6 % z ročného rozpočtu. 
Úhrada faktúr za energie bola z časti hradená z dotácie a vlastných príjmov. 
 
 
 
 
Tovary a služby: 
 
Služby: 
 
Kosenie  vykonáva zamestnanec prijatý ako údržbár -  nákup PHM do kosačky a ND za rok 2013 vo výške 
64,80 €. 
 
 
Nákup cez pokladňu: MŠ a ŠJ vo výške 5 373,50 € 
 
Cez pokladňu bolo preplatené nasledovné: poštovné, cestovné príkazy, nákup kancelárskych a školských 
potrieb, kopírovanie, nákup drobného spotrebného materiálu, hygienických a čistiacich prostriedkov, 
tonery do počítačov, licencie-antivírusové, príslušenstvo k PC,  dobierky za publikácie pre pedagogickú 
činnosť, spotreba PHM do kosačky. 
 
 
 
 



 
Nákup cez pokladňu: MŠ a ŠJ vo výške  
 
 
Budova „A“ Budova „B“ Murgašova Podzámska Školská jedáleň 
2864,52 289,78 1813,21 291,50 114,49 
 
 
 
 
Pre všetky MŠ a školskú jedáleň 
 
Účtovnícke práce :                                    5 904 € 
Účtovnícke práce sú fakturované v zmysle „zmluvy“ uzatvorenej na rok 2013, sú vystavené  
2 faktúry za každý mesiac, jedna za spracovanie a vedenie účtovnej agendy, vypracovanie účtovných 
zostáv,  druhá faktúra je vystavená za poskytnuté služby (poskytnutie práva používať aktuálne verzie  
IS SAMO, poskytnutie a správa virtuálneho servera s OS Windows server - denné zálohovanie na 
externom storage, príprava a export dokumentov k zverejňovaniu údajov, export údajov na daňový 
úrad, konzultácie ku konsolidačným rozdielom a pod.). 
  
Komunálny odpad na rok 2013:             232,61 € 
Používanie softwéru(licencie):               395,55 €             
Školenie BOZP :                                         600,00 € 
Skupinové úrazové poistenie detí:        339,00 €   
Poplatky banke:                                        768,20 € 
(účet školskej jedálne, príjmového 
Účtu – prevod z výdavkového účtu) 
 
 
Nákup tovaru a služby  
 
Pre všetky pracoviská MŠ  a školská jedáleň 
 
Odborná literatúra  44,55€,  
Výtvarný a pracovný materiál pre predškolákov 1909,35€, 
Učebné pomôcky 9085,53€ 
Tlačivá,  triedne knihy, osobné spisy, osvedčenia, šeky pre materskú školu a jedáleň:  278,34€ 
Licencie 395,55 

                      Oprava a údržba PC,  softwéru, upgrade, tonery, aktualizovanie programu v školskej jedálni 1375,32€ 
                     ( 2PC školská  jedáleň, 8PC v triedach predškoláci, 4PC zástupkyne, 1PC riaditeľka, 1PC ekonómka)  

Údržba a oprava PC pre predškolákov z kódu 111. 
Materiál na údržbu a opravy (hygienické zariadenia, interiérové vybavenie, exteriér)  536,87 €. 
Náhradné diely do vysavačov a tepovača 220,80€. 
Materiál na maliarske práce  424,04 €. Vodoinštalačný materiál 618,12 €.  
Kuchynské potreby 305,80€ 
Služby a revízie elektrických zariadení, plynovej kotolne, bleskozvodov, komín, hasiace prístroje, 
bezpečnostná signalizácia, čistenie kanalizácie  1556,89 € 
Nábytok do Kom A, Kom B, Podzámska, Murgašova - stoly, stoličky, lehátka 4203,50 € 
Poistenie detí 339,00 € 
Nákup pracovných odevov pre nepedagogických pracovníkov 595,99 € 
Na údržbu pre všetky MŠ a ŠJ uhradené faktúry za železiarsky tovar vo výške 209,51€, sanita vo výške 
132,08 - tieto práce vykonáva údržbár materskej školy. 
 
Budova Komenského A  
Oprava sporákov 185, 75 € 
Oprava sporáka 455,93 € 
Nábytok  šatňa  pre deti Kom A 549,60 €  



Nábytok z chránenej dielne ( povinný prídel ÚPSVa R) Kom. A 1215,60 € 
 
 
Budova Komenského B 
 
Revízia elektrických zariadení 359 € 
Elektroinštalácia kotolne 279,20 € B 
 
 
 
Budova na Murgašovej 
 
Oprava signalizačného zariadenia 66,31€ 
Montáž plynovej kotolne 196,00 € 
Revízia plynovej kotolne a elektrických zariadení 563,00 € 
Revízia hasiacich prístrojov 89,50€ 
Oprava práčky 55,00€ 
Montáž tlakovej nádoby 60,00€ 
 

                      Budova na Podzámskej 
 
                      Zakúpenie a inštalácia ohrievača vody 343,46 € 

Soľ do umývačky riadu 64,80 € 
Doplatenie fy ClearWater z r. 2012 tovar vo výške 35,85 € 
Oprava signalizačného zariadenia 58,39 € 
Servis signalizačného zariadenia 424,00 € 
Čistenie kanalizácie 70,00 € 
Revízia a oprava bleskozvodov 167,50 
 
Kapitálové výdavky - rekonštrukcia hygienických zariadení 10 748,93€ 
 

                      Dostavba šatne a rekonštrukcia hyg.zaridení 31276,72 € - zverený majetok mesta Sereď zmluvou č.   
                      676/2013 zo dňa 20.11.2013 

 
Nákup materiálu po elokovaných pracoviskách 2013 
 
materiál  Kom A Kom B Murgaš. Podzám. 
 € € € € 
aktivity pre včielku Bee Bot 69,90 69,90 69,-  
Stoličky 10ks/210    
výučba CD Dopr. prostriedky 70,40    
výučba CD Začínam sa učiť 70,40    
výučba CD Živá príroda 70,40    
výučba CD Prírodné spoločenstvá 65,60    
výučba CD Ovocie a zelenina 65,60    
Giant polydron super veľká sada 299,- 299,- 299,- 299,- 
Giant polydron XL 280,33 280,33 280,33 280,33 
Polydron magn. Super class set 266,75 266,75 266,75 266,75 
Šatňa SL420 189,-    
Stolička Nomi červená 7ks/147 63ks/1323 25k/525  
Stôl šesťuholníkový červený 60 cm 3ks/252 2ks/168   
Šatníková skriňa 2 dverová 140,40    
Šatníková skriňa Picolo 2 dverová 2/234    
Šatníková skriňa 4. dverová 224,-    
stoličky červené  21/441   
šatníková skriňa 4 dverová 4/1075,20    



LOGICO Prima Dopr. výchova 8,90 8,90  8,90 
LOGICO Prima Ľudské telo 8,90 8,90  8,90 
LOGICO Prima povolanie 8,90 8,90  8,90 
koordinačné lyže 2/24,50 2/24,50 2/24,50 2/24,50 
vrecia na skákanie 39,95 39,95 39,55 39,55 
padák s vrecami 69,30 69,30 69,30 69,30 
detský nahliadač 4/32,80 4/32,80 4/32,80 4/32,80 
easi-scope dig. microscope 46,- 46,- 46,- 46,- 
podložka-písmená BeeBot 14,60 14,60 14,60 14,60 
podložka-krajinka BeeBot 14,60 14,60 14,60 14,60 
podložka-čísla BeeBot 14,60 14,60 14,60 14,60 
podložka-dopr.značky BeeBot 14,60 14,60 14,60 14,60 
CD- Skôr než pôjdem do školy I. 22,- 22,- 22,- 22,- 
CD – Skôr než pôjdem do školy II. 22,- 22,- 22,- 22,- 
Ľudské telo 230,- 230,-   
smartmax 2/104,30 2/104,30 2/104,3 2/104,30 
rybačka 89,- 89,- 89,- 89,- 
magnetické kocky 132,- 132,- 132,- 132,- 
Logiko Primo - rámiky   6/59,40  6/59,40 
Logiko Primo - kartičky  4/31,60   
Ležadlo sklápacie oranžové  30/1155   
stôl obdlžnikový červený  36/402   
LOGICO Prima vesmír   8,90  
LOGICO Prima Takto sa obliekame   8,90  
LOGICO Prima Hry na rozvoj reči   8,90  
LOGICO Prima Čimo v mat. škole    7,90 
LOGICO Prima Farby a tvary    7,90 
LOGICO Prima Počítaj a porovnaj    7,90 
LOGICO Prima Na gazd.dvore    7,90 
LOGICO Prima Nákup je zábava    7,90 
 
Školská jedáleň 
názov tovaru Kom A KOM B MURG POD 
haluškáreň 2/8,40    
šálka sklo 54/21,06    
šálka sklo 20/23,80    
šľahač  BOSS 39,08    
košík  3/4   
upgrade + servis programu  39,32   
džbán Bistro  2/7,66   
tácka plastová  4/14,36   
tanier plytký  12/13,44   
tanier hlboký  36/41,76   
tanier dezertný  36/39,53   
hrnček sklo  74/28,86   
hrnček   42/39,48  
hrnček   12/11,04  
šálka   30/35,70  
doska   2/28,72  
hrnček    22,31 
silikónová  stierka    2/9,82 
silikónová maslovačka    2/12,46 
krájač Ritter    82,50 
kuchynský robot ETA    133,25 
Zriaďovateľ zveril majetok mesta Sereď stoly a stoličky v celkovej obstarávacej cene 1886,00 € - zmluva č.676/2013 



 
Bankové poplatky činia   768,20 €  (výdavkový účet, príjmový účet, účet školskej jedálne). 
 
 Tvorba a použitie sociálneho fondu: 
Stav účtu SF 01.01.2013 :                     757,20 € 
Príjmy za rok:                                       2793,58 € 
Spolu:                                                    3550,78 € 
 
Výdavky: 
Príspevok na stravu:                           1235,25 € 
čerpanie SF – posedenie 
pri príležitosti „Dňa učiteľov“             248,00 € 
Rozpustenie SF do výplaty               1 435,00€    
Bankové poplatky, úroky,dane             54,71€ 
spolu:                                                       577,82 € 
 
 
Mimorozpočtové peňažné príjmy: 
Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi za rok 2013 vo výške 384 €. 
Príspevok na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 32,50 €  
- tieto boli použité na zakúpenie pracovných pomôcok , riadne zúčtované a predložené MsU. 
 
GRANT – vo výške 80 € na nákup farieb – natieranie oplotenia areálu MŠ a preliezok. 
 
 
 
 
Zostatky na bankových účtoch ( výdavkový,príjmový) k 31.12.2013 vo výške 149,49 € 
Prevedené na mesto avízom zo dňa 14.1.2014. 
 
Prenájmy 
V prenájme nemáme žiadne priestory (budovy), ani my neposkytujeme žiaden prenájom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    Spracovala:                                                                                     Predkladá  riaditeľka MŠ 
                    Bibiana  Prívozníková                                                                        Bc. Iveta Fraňová 
 
 
                    V Seredi dňa 28.03.2014 
                                                                                                                            


