
Komentár k návrhu rozpočtu Materskej školy 
 Ul. D. Štúra v Seredi na rok 2015 

 
Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na : 

- bežné príjmy a bežné výdavky /bežný rozpočet/ 
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /kapitálový rozpočet/ 

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2016 a 2017 majú orientačný charakter, v komentári sa 
budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2015. 
 
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 sme  vychádzali z platovej inventúry r. 2014 (s pridaním 
valorizácie 5 %  a kreditových príplatkov), z predpokladaných mimorozpočtových príjmov  na 
rok  2015 a z prepočtu bežných výdavkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a prevádzku materskej školy. 
Príjmová časť bežného rozpočtu 

- Transfer od mesta                                                                                            381.468,- € 
- Vlastné príjmy /školné, réžia detí, cudzí stravníci, stravné 

zamestnanci - réžia/                                                                                          50.250,- € 
- Finančné prostriedky pre 5-ročné deti z MŠ SR                                              9.603,- € 

Navrhovaná úhrnná čiastka príjmov materskej školy je:                                       441.321,- € 

Poznámka: stravné zamestnanci – réžia vo výške 9000,- €  vo vlastných príjmoch predstavuje 
len fixné príjmy.  

 

Výdavková časť bežného rozpočtu 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov materskej školy 
a školskej jedálne. 
  
Položka: 611 – Tarifné platy MŠ a ŠJ                                                                           242.827,- € 
 
      612 – Príplatky 

- osobný príplatok                                                                                                    5.437,- € 
- zmennosť pedagogických zamestnancov                                                          3.175,- € 
-  triednický príplatok 5%                                                                                        4.101,- € 
- kreditový príplatok                                                                                              10.677,- € 
- za riadenie vedúcich zamestnancov                                                                   4.498,- € 
 
Spolu príplatky:                                                                                                           27.888,- € 
 



610 – Mzdy spolu                                                                                                     270.715,- € 
 
620 – Poistné a príspevky do poisťovní                                                                 94.615,- € 
 
630 – Tovary a služby MŠ a ŠJ 
 
V tejto položke sú zahrnuté v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky, 
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MŠ a jej elokovaných pracovísk. 
Celková rozpočtovaná čiastka T a S na rok 2015  je                                             69.891,- €                                

       Z toho: 
       631 – Cestovné náhrady pre zamestnancov predstavujú výdavky spojené s účasťou   
                  pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov na školeniach a odborných 
                  seminároch vo výške:                                                                                           300,- € 
 
       632 – Energie – výdavky na energie vychádzajú z úrovne cien v roku 2014 . 
         
     

- Elektrina                           6.000,- € 
- Kúrenie                           20.000,- € 
- Plyn                                 10.000,- € 
- Telefón                             3.000,- € 
- Vodné, stočné                 4.000,- € 

 
Celková rozpočtovaná čiastka :                                                                                43.000,- € 
 
 

 
633 – Materiál – suma je rozpočtovaná na potreby každodennej činnosti, ako 
           kancelárske potreby, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, knihy, bielizeň, 
           pracovná obuv, odev, materiál, náhradné dielce, lieky, učebné pomôcky a školské 
           pomôcky, pitná voda pre deti a dospelých. 
 
Výpočtová technika predstavuje materiál pre potreby VT (káble, podložky, USB kľúče), 
inštalácie programov, AVG, softvér, oprava internetového pripojenia a aktualizácia 
internetovej stránky                                                                                                          1.000,- € 

     
      Všeobecný materiál:                                                                                                          5.373,- € 

- patria sem kancelárske potreby MŠ a ŠJ, čistiace a dezinfekčné prostriedky,                                                                              
materiál na opravy a údržbu (zahŕňa materiál na drobné opravy a údržbu,  
piesok do pieskovísk, kuchynský riad) 
- školské potreby a učebné pomôcky, knihy                                                               1.000,- €                  



- pracovné odevy, obuv                                                                                                  1.000,- € 
Celková rozpočtovaná čiastka položky je:                                                                8.373,- € 
 
635 – Rutinná a štandardná údržba je finančne nákladná položka na údržbu 
materskej školy a jej elokovaných pracovísk. Zahŕňa výdavky na bežnú údržbu najmä 
tých častí zariadenia, ktorých porucha alebo poškodenie by mohli vyvolať havarijný 
stav a ohroziť bezpečnú prevádzku budov MŠ a zariadení ŠJ (drobné havárie a opravy 
sociálnych zariadení, prečistenie kanalizácie, odtokových žľabov, maliarske práce, 
elektroinštalačné práce, oprava poškodených, rozbitých plastových okien, oprava 
signalizačného zariadenia, oprava telekomunikačnej techniky, kancelárskych strojov 
a zariadení, údržba školského dvora, skúška a nastavenie váh, opravy žalúzií, čistenie 
kobercov. Údržba sa bude realizovať podľa dôležitosti a finančných možností. 
Celková rozpočtovaná čiastka položky je:                                                               3.000,- € 
 
637 – Služby 
V tejto položke sme vychádzali z plánovanej potreby revízií na rok 2015 
 (hlavne plynových kotlov, plynu, elektrickej inštalácie, spotrebičov, 
 hasiacich prístrojov, bleskozvodov). Ďalej sú v tejto položke zahrnuté 
 výdavky na špeciálne služby BOZP a PO, spracovanie účtovníctva firmou Econit,                                                                                                                                                 
 práce na dohodu,( 2 kuriči – na MŠ Pažitnej a Cukrovarskej), bankové poplatky                                                                                                
 a poistenie detí (úrazové), budovy, majetku.                                                 
Celková rozpočtovaná čiastka položky je:                                                              15.218,- € 
 
640 – Bežné transfery , v tejto položke je rozpočtovaná čiastka:                        6.100,- € 
V roku 2015 odchádzajú do starobného dôchodku štyri zamestnankyne: 
t.j. dve kuchárky a dve pedagogické zamestnankyne. Táto suma predstavuje 
odchodné vo výške dvoch platov  a odvody do poisťovní pre tieto zamestnankyne. 

            
              Bežné výdavky celkom (mzdy a odvody, tovary a služby, bežné transf.):  441.321,- €   
               
              Do rozpočtu na rok 2015 nám budú chýbať finančné prostriedky vo výške 8.000,- €.  
              Hlavne výdavky v položke energie a služby budú vyššie. 
                
               Kapitálové výdavky – boli schválené vo výške 12.000,- €. Táto suma predstavuje 
               zakúpenie sporákov do kuchyne na MŠ D. Štúra a všetky elokované   
               pracoviská. 
               
              
                V  Seredi, dňa 26.11.2014                                                              Beata  L u k á č o v á                                                                      

                                                                                                                     riaditeľka MŠ 


