
Komentár  
 

k správe o hospodárení Materskej školy, ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi za rok 2010 
 
 

 
 

1.Úvod 
 
 
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Materskej školy 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, D. Štúra je samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia, ktorej 
zriaďovateľom je mesto  Sereď od 1.7.2002. Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. 
č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj 
školská jedáleň, elokované triedy a elokované pracoviská na ul. Fándlyho,  ul. Cukrovarskej 
a na ul. Pažitnej v Seredi. V r. 2010 materská škola poskytovala predprimárne vzdelávanie  
pre 201 detí ( výkaz k 15.09.2010 )  v 10. triedach. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov materskej školy je 37,1 osôb, z toho je 
21,5 pedagogických zamestnancov a 15,6 nepedagogických zamestnancov ( výkaz MŠ SR 1 
04 k 31.12 2010). 
 
Školská jedáleň pri MŠ  poskytuje stravovanie pre deti,  zamestnancov školy a cudzích 
stravníkov. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 9,6 osôb (výkaz MŠ SR  P1- 04 
k 31.12 2010). 
 
 
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.  
 
Plnenie položiek príjmov a výdavkov za rok 2010 : 
 

- položka 610, 620  - Mzdy a odvody do poisťovní:-  301 531 €, plnenie na 96 % 
 

- položka 630 – Tovary a služby,  vyčerpané  vo výške 100 580 €, plnenie na 85 % 
- položka 631 – Cestovné : 28 €, plnenie na 10%  



- odôvodnenie: účasť zamestnancov na odborných školeniach a seminároch počtom 27, 
úspora na cestovnom vznikla z dôvodu spoločnej prepravy vlastným dopravným 
prostriedkom,  niektoré školenia sa uskutočnili v Seredi. 

-  položka 632 – Energie spolu -  vyčerpané vo výške 44 710 €, plnenie na 72 % 
odôvodnenie : úspora plynu z dôvodu prevádzky samostatnej kotolne na ul.Pažitnej, 
úspora elektrickej energie, na telekomunikačných službách  
 

-     položka 633 – Materiál  - vyčerpané vo výške 15 411 €, plnenie na 76 % 
odôvodnenie: finančné  prostriedky sa použili  na nákup potrebného materiálu pre  chod 
školy - čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ, pracovný materiál,  2 kuchynské 
drezy nerezové, dvojskriňa na odkladanie ležadiel a detských prikrývok, práčka, notebok a 
tlačiareň pre zamestnanca ŠJ, ležadlá pre deti  do jednej triedy, podložky na ležadlá pre 
deti, tonery do tlačiarní, žehlička, 2 vysávače, nástavec na rezanie mäsa do robota, 
doplnenie kuchynského riadu ŠJ, pracovná obuv a odevy, detské .posteľné prádlo, 
odborná literatúra, učebné pomôcky, školský a kancelársky materiál, materiál na drobné 
opravy a  údržbu MŠ a ŠJ, pitná voda pre deti a dospelých.  

 
-  položka 635 – Údržba  -  vyčerpané vo výške 14 744 €  na drobné havárie a  potrebné 

opravy, plnenie bez 4.11 je 97 %, spolu plnenie -  125% 
 

            zo 4.11 sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 10 637 €: 
 

- spadnutá omietka ,oprava stropu v D.Š.      2 641,15  
- signalizačné zariadenie                                1 360,85 
- signal zariadenie                                              637,21 
- zámočnícke práce                                         2 421 
- oprava bleskozvodov Pažitná                          651,96 
- montáž zásuviek                                              565,73 
- závady elektr.inštalácie Pažitná                      495,38 
- montáž a demontáž bojlera Pažitná                267,15 
- montáž bojlera Pažitná                                   360 
- oprava bleskozvodu Cukrovarská                1 026,77 
- vysávač Pažitná                                              149,99 
- revízia spotrebičov                                           59,81 

spolu                                                         10 637 € 
 

 
Výmena svietidiel, montáž osvetlenia v triede na  Pažitnej ul. vo výške 715,30 €.                            
 

-  položka 637 – Služby a ostatné – vyčerpané vo výške 25 687 € , plnenie na 106 %  
 
Finančné prostriedky boli použité hlavne na spracovanie učtovníctva a vyhotovenie 
účtovnej uzávierky, pranie posteľného prádla, kosenie trávy areálu školy 
a elokovaných pracovísk,  revízie /elektrospotrebičov/,  inštalácia programu PC, 
poistenie detí, budovy, majetku, poplatok za školenie zamestnancov, školenie 



zamestnanco BOZP a PO školenie, deratizácia na všetkých pracoviskách, ciachovanie 
a nastavenie váh, práce na dohodu – práce  2 kuričov,  zabezpečenie PZS. 

 
- položka 640 - Bežné transféry – vyčerpané vo výške 3 089 €, plnenie na 193 % 

odôvodnenie:  odchodné do starobného dôchodku dvom zamestnancom vo výške 
2 242 €, vyplatenie  nemocenských dávok vo výške  632 € a dotácia na stravu pre deti 
v HN 
 

- položka 700 - Kapitálový výdavok -  vo výške        1 100,- €, plnenie na 100%  

      
Zdroje krytia výdavkov, z ktorých  boli financované: 
 
zo štátneho  rozpočtu                                                            11 110,- € 
z rozpočtu zriaďovateľa                                                      359 907,- € 
z vlastných príjmov z činnosti školy                                     23 546,- € 
ostatné, opravy, údržba / BV/                                               10 637,- €  
kapitálové výdavky                                                                1 100,- € 
S p o l u :                                                                            406 300,- € 
 
 
            
4. Záver 
 
Mimorozpočtové prostriedky za rok 2010 boli vo výške  23 546 €.  Z nich sa čiastočne 
zaplatili faktúry za energie, materiál, drobné opravy a údržbu, nákup učebných pomôcok. 
Normatívny príspevok MŠ SR na výchovu a vzdelávanie vo výške  11 110 € sa vyčerpal na 
nákup školských potrieb a čiastočnú úhradu faktúr. 
Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti k 31.12.2010 (oneskorený poplatok rodiča )  
vo výške 46,59 € a nevyčerpaný zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2010 16,40 € ( na 
bankové poplatky )  bol  vrátený na účet zriaďovateľa. 
 
 
 
                                                                                                           Anna  T ú r o c i o v á  
Spracoval: Ščevíková                                                                              riaditeľka MŠ 
                                                                                                                   
 
 
 
 
V Seredi dňa : 18.03.2011 
 
                                                  
 
 
 
 
 


