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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK
2016/2017
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením
Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla školy:
Služ. mobilné č. riaditeľa školy:
Faxové čísla školy:
Internetová stránka školy:
Elektronická adresa školy:
Elektr. adresa riaditeľa školy:
Súčasti školy: (podľa zriaďovacej
listiny s uvedením presného názvu)
Zriaďovateľ:

Materská škola
Ul. družstevná 10, Martin
043/4239101, 0911653202
www.druzstevnams.com
skolka@gaya.sk
Školská jedáleň Ul. družstevná 10, Martin
Mesto Martin
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:
Riaditeľ
Zástupca pre MŠ
Vedúca ŠJ

Meno, priezvisko, titul:
Mgr. Jitka Agricolová
Bc. Barbora Albrechtová
Iveta Šimková

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.
1.
2.
3.
4.

Meno, priezvisko členov rady školy:
Predseda : Mgr. Milota Tomeková
Mgr. Mária Mažáriová
Judr. Petra Kohútová
Viera Vnučáková

5.

Jarmila Černeková

6.
Zita Sekerková
7.
Zuzana Vonsová
Dátum posledného ustanovujúceho
zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

Volený/ delegovaný za...
delegovaná za zástupcu zriaďovateľa
volená za zástupcu rodičov
volená za zástupcu rodičov
volená za zástupcu pedagogických
zamestnancov
volená za zástupcu nepedagogických
zamestnancov
delegovaná za zástupcu zriaďovateľa
delegovaná za zástupcu zriaďovateľa
09.04.2015
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4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
- Pedagogická rada: Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Funkcia
pedagogickej rady, jej kompetencie sú vymedzené Rokovacím poriadkom školy, ktorý si na
svojom septembrovom zasadnutí odsúhlasila a schválila. Program rokovaní Rady je
obsahom Plánu pedagogických porád, ktorý je súčasťou Ročného plánu práce školy a je
schvaľovaný Pedagogickou radou na prvom zasadnutí v novom školskom roku.
- Vedúca ŠJ: Pani Iveta Šimková je zodpovedná za prevádzku školskej kuchyne, kvalitu
podávanej stravy, spolupracuje so Stravovacou komisiou školy.
- Metodické združenie školy : Členmi sú všetky učiteľky, činnosť je definovaná Stanovami
Metodického združenia pri MŠ – Ul. družstevná, Martin. Jeho činnosť je realizovaná
v zmysle schváleného Plánu činnosti MZ na školský rok 2016/17. Vedúcou MZ na škole je
riaditeľkou školy menovaná pani učiteľka Jana Šulová.
5 A. ÚDAJE O POČTE DETÍ ŠKOLY
Ukazovateľ/vek.
zloženie triedy
1. trieda: 3.-4.r.
2. trieda: 4.-5.r.
3. trieda: 5.-6.r.
4. trieda: 3.-6.r.
Spolu:

Stav k 15. 09. 2016
Celkový počet detí
22
24
26
23
95

Stav k 31. 08. 2017
Celkový počet detí
24
25
25
23
97

5 B. ÚDAJE O NOVOPRIJATÝCH DEŤOCH K SEPTEMBRU V DANOM ŠK.ROKU
Vek detí
Menej ako 3 ročné
3-ročné
4-ročné
5-ročné
6-ročné
Odložená šk. dochádzka
Spolu:

Počet
3
22
4
6
35

6. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Počet
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Kvalifikovanosť v %:
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
Veková štruktúra
do 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

kvalifikovaní
9
9
100%
4
5
9

nekvalifikovaní

Z toho nekvalifikovaní
-dopĺňajúci
si kvalifikáciu

X
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7. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):

Počet
7
7
2
5
7

8. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Druh vzdelávania

Počet

Prípravné atestačné

1
1

Aktualizačné
1

Názov vzdelávania
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou
pedagogických zamestnancov
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja
pedagogického zamestnanca
IKT v materských školách
Práca s pracovnými zošitmi Škôlkar

Iné - RAABE

5

Iné – Spoločnosť pre
predškolskú
výchovu

4
5

Výtvarné techniky
Stimulácia rozvoja predčitateľskej gramotnosti uplatnením
špecifických metód a učebných prostriedkov

Iné – Súkromné
centrum špeciálnopedag.poradenstva
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Problematika školskej zrelosti a pripravenosti detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
- multimediálne prezentácie:
- Tv Turiec : dokument z akcie Zelená dobrovoľníkom
- Newslettre VW Slovakia – prezentácia života a výsledkov výchovno – vzdelávacej činnosti
v MŠ

- spolupráca školy s rodičmi:
-konzultačné stretnutia s rodičmi – riešenie otázok výchovy a vzdelávania detí a osvetová
činnosť pre rodičov
-stretnutia a spoločné odborné konzultácie rodičov s odbornými zamestnancami CPPPP
v Projekte školskej pripravenosti detí – Psík Azor dáva pozor
4

-spoločné kultúrno – spoločenské udalosti – veľkonočné, vianočné tvorivé dielne spojené
s ukážkami tradičných remesiel a tvorby výrobkov rodičmi, starými rodičmi
-prezentácia detí na spoločných akciách ako – oslava Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek,
rozlúčkové besiedky predškolákov
- formy prezentácie školy na verejnosti:
-v rámci celoročnej spolupráce s Turčianskou knižnicou prezentácia detí MŠ pri
zorganizovaných tematických dopoludniach aj pre verejnosť v priestoroch knižnice
-realizáciou Projektu Dorotka a jej kamaráti sa deti MŠ prezentovali v činnosti Slovenského
Červeného kríža
-zorganizovanie fašiangového sprievodu mestskou časťou Sever
-prezentácia školy vystúpením folklórného súboru v spolupráci s poslancami mestskej časti
Sever pri príležitosti vianočných sviatkov
-účasť, vystúpenie a prezentácia detí v kultúrnom programe Vianočný program v podaní
martinských škôl
-prezentácia školy prostredníctvom výtvarných prác detí na výtvarných súťažiach –
viď.tabuľka ďalej
- iné aktivity:
- realizácia nasledujúcich projektov :
Dorotka a jej kamaráti – spoločne so Slovenským Červeným križom
Kamarát AX – spoločne s Mestskou políciou
Dopravná výchova – v spolupráci so ZŠ A.Dubčeka
Psík Azor dáva pozor – spoločne s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
MINI – malé inovatívne náučne interakcie – v spolupráci s CVČ Kamarát
-organizovanie nadštandardných aktivít – športových kurzov a výcvikov :
Plavecký výcvik detí – september 2016
Lyžiarsky výcvik detí – február 2017
Kurz in – line korčuľovania – máj 2017
-celoročná spolupráca v zmysle realizácie Školského vzdelávacieho programu :
Spolupráca s ZŠ A. Dubčeka – príprava detí na vstup do 1.ročníka ZŠ
Spolupráca s Hvezdárňou pri Gymnáziu V.P.Tótha
Spolupráca s klubom Falconari – sokoliari a ochrancovia prírody
-organizovanie hudobných výchovných koncertov, návštevy divadelných a bábkových
predstavení
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10. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2016/2017

Názov projektu /
grantu

Stručná char.
projektu /
grantu

Akcept./
Neakcept.

Termín
začiatku
realizácie
pr.

Termín
ukončenia
realizácie
pr.

Spolufinancovanie
Celkový
rozpočet

Škola

Mesto
Martin

INÉ

Fondy
EU

MŠVVaŠ
SR

Mesto
Martin

Projekt
/
Grant

Zelená
revitalizácia
dobrovoľníkom šk.areáluvýsadba
zelene,
obnova
materiálového
vybavenia
areálu

Máj2017 Jún 2017 1200 €

Zdroje
Nadácie
VW
Slovakia
a.s.

11. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Zistenia:
1. Podmienky a priebeh výchovy dosahujú vynikajúcu úroveň. Kvalita výchovy
a vzdelávania z hľadiska činnosti pedagógov je na mimoriadnej úrovni.
2. Podmienky rozvoja osobnosti detí, sociomorálna a emocionálna klím v interakcii dieťa
– dieťa je na príkladnej úrovni.
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12. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy
Kapacita
školy:

96

Skutočný počet
detí:

97
Počet

Technika

Z
toho

Budovy celkom
Triedy
Herne
Spálne
Šatne
Školská jedáleň
Výdajná školská jedáleň
Telocvičňa
PC
Dataprojektory
Interaktívne tabule

(Áno/Nie)
(Áno/Nie)
(Áno/Nie)
(Áno/Nie)
(ks)
(ks)
(ks)

Poznámka

1
8
4
4
4
1
Nie
Nie
8
3

B) športoviská/školský dvor
Názov
športoviska

Áno/Nie
Rozmery
Povrch

Športoviská
Stav
vyhovujúci/
nevyhovujúci

Poznámka
(v prípade nevyhovujúceho
popísať závady)

Posledná
rekonštrukcia
(dátum)

V
dôsledku
prírodných
činiteľov postupné narušenie
asfaltu

2016

Telocvičňa
Ihrisko

Iné (uviesť)

Asfaltová plocha 70x8 m

Vyhovujúci
obmedzene

Školská záhrada s pieskoviskami
a zabudovanými hrovými
prvkami, 70x50 m, tráva +
penové koberce a penové
chodníky

vyhovujúci

2015

13. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
- definícia cieľa pre školský rok 2017/2018 :
Individuálnym prístupom k deťom v procese edukácie, ktoré nedosahujú očakávanú úroveň
pripravenosti na primárne vzdelávanie zvyšovať úroveň ich pripravenosti pre vstup do ZŠ
- vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2016/ 2017:
- Uplatňovanie koncepcie Krok za krokom – princíp uplatňovania vlastnej aktivity,
vychádzajúcej z vlastnej voľby činnosti dieťaťa a smerujúcej ako k výsledku – k prijatiu
vlastnej zodpovednosti
- Uplatňovaním koncepcie Krok za krokom sme v každodennom procese výchovy
a vzdelávania vytvárali priestor pre sebahodnotenie dieťaťa – ranný kruh, plánovanie činností
deťmi na plánovacích tabuliach, účasť na tvorbe plánov detí..
- Obohatenie materiálového vybavenia prírodovedných centier o tvorivý, inovatívny
a bádateľský materiál a pomôcky
- Realizáciu ŠkVP v oblasti Človek a príroda, Človek a svet práce sme dopĺňali a obohacovali
metodickými materiálmi Technického konceptu
- Realizovali sme praktické ukážky a výstupy k bádateľským aktivitám aj v rámci činnosti
Metodického združenia na škole
7

14. SWOT ANALÝZA
Silné stránky školy:
Slabé stránky školy:
Postavenie MŠ v rámci mesta- jediná MŠ Technický stav budovy
s bilingválnym zameraním – nemeckým
vyučovacím jazykom
Systém, ktorý povzbudzuje spoluprácu, Devastácia areálu a samotnej budovy okolím
posilňuje
sociálnu
inklúziu
a prijíma
rozmanitosť
garantovaný
uplatňovaním
alternatívnej pedagogiky Krok za krokom
Sociálna
stabilita
a pedagogická
kvalifikovanosť pedagogického kolektívu,
ktorý na základe získaného vzdelania
a celoživotného , nielen kontinuálneho
vzdelávania a sebavzdelávania dokáže naplniť
svoju profesijnú úlohu
Kurikulum založené na takých hodnotách,
ktoré umožňujú holistickým prístupom
rozvinúť potenciál dieťaťa
Ponuka nadštandardných aktivít a krúžkovej
činnosti
Tvorivé, kreatívne a podnetné vybavenie
prostredia – interiér i exteriér školy
Príležitosti:
Riziká:
Veľkorysé možnosti využívania interiéru Zainteresované
strany
v systéme
a exteriéru pre život detí v MŠ
predprimarného vzdelávania nazastávajú
svoju pozíciu v spolupráci s partnerskými
organizáciami
tak,
aby
výchova
a vzdelávanie získalo prioritné postavenia
ako
rozhodujúci
činiteľ
v sociálnoekonomickom rozvoji krajiny
Významní
sponzori
školy
v oblasti Legislatíva často nerešpektujúca hlas
materiálnej , ale aj edukačnej nadstavby
pedagogickej verejnosti a praxe, častá
novelizácia právnych predpisov vzťahujúca
sa k oblasti školstva
Nadväznosť na blízku ZŠ obsahovým
prepojením – metodika Krok za krokom,
jazykové zameranie ZŠ
Spolupráca
s kultúrno-spoločenskými
a športovými inštitúciami na realizácii
a obohacovaní ŠkVP

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:
- Podporovať a orientovať sebavzdelávanie a ďalšie vzdelávanie pedagógov na oblasť
bádateľských aktivít a inovatívnych foriem prírodovedného vzdelávania
- Na základe hodnotiacich výstupov v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti a záverov
stretnutí metodického združenia hodnotiť, prípadne revidovať, aktualizovať inovovaný ŠkVP
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15. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:
Materská škola napĺňa kritériá psychohygieny detí predškolského veku v týchto zásadných
hodnotiacich ukazovateľoch :
- realizácia a dodržiavanie denného poriadku – usporiadanie činností v dennom režime
v súlade s metodickými zásadami predprimárneho vzdelávania
- realizácia každodenného pobytu vonku v dopoludňajších a popoludňajších hodinách
v ideálnom nehlučnom, čistom a podnetnom prostredí školskej záhrady
- otužovanie detí vzduchom počas pobytu vonku v čase nepriaznivého počasia
s využitím otvorených krytých terás a uzatvoriteľnej terasy s telovýchovným
vybavením
- otužovanie vodou – mlhoviskom v letnom období v školskej záhrade
- dodržiavanie pravidelnosti v turnusoch podávania stravy
- dodržiavanie a zabezpečenia pitného režimu počas celého dňa
- organizácia popoludňajšieho odpočinku detí v súlade s rešpektovaním individuálnych
potrieb dieťaťa
- organizácia krúžkovej činnosti detí – v popoludňajšom čase vyhradenom pre záujmové
nadštandardné aktivity detí
- spôsob dochádzky a možnosť realizácie adaptačného pobytu detí v materskej škole
s plným rešpektovaním a akceptáciou psychických a ďalších vývinových osobitostí
detí predškolského veku
16. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2016/2017:
Počet
žiakov
47
17

Vedúci krúžku
(meno a priezvisko)
Tanečno – pohybový krúžok
Mária Vojteková
Výtvarný krúžok
Mária Chovancová
Iveta Rumpeľová
Folklórny krúžok
45
Jana Poláčiková
Oboznamovanie s angl. jazykom
17
Stanislav Bárta
- prehľad umiestnenia prác detí v regionálnych, krajských, celoslovenských kolách súťaží:
Názov krúžku

Úroveň

Regionálne
kolo

Meno dieťaťa
(družstvo
chlapci/dievčatá)
Timea Ďanovská
Michal Chromčík

Súťaž
Výtvarná súťaž : Hasiči –
záchrana z výšok

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto

Výtvarná súťaž : Vesmír očami Sofia Gruberová
1.miesto
detí
- prehľad umiestnenia detí v regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných
kolách športových súťaží
Úroveň
Mestské kolo

Súťaž
Martinské olympijské hviezdičky
9

Meno žiaka
(družstvo
chlapci/dievčatá)
Patrícia
Adamčíková

Umiestnenie
1.miesto

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A O PLNENÍ ROZPOČTU ZA 2016
l. Úvod
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná v
súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene,
v zmysle zákona 597/2003 Z.z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opatrením
MF SR č. MF/25189-311 z 17. decembra 2008, opatrením MF SR č. MF/27526-31 z
17.decembra 2008, vyhláškou MŠVVaŠ SR zo dňa 16.12.2005 č. 9/2006 § 2 písmeno m a
Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin. Predkladaná správa
hodnotí naše hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016.
2. Základná charakteristika rozpočtovej organizácie
Materská škola, Ul. družstevná 10 v Martine je zriadená ako samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia mesta Martin od 1.9.2005. Poskytuje vzdelávanie v zmysle zák.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou
rozpočtovej organizácie je aj školská jedáleň. V školskom roku 2016/2017 je zameraná na
výchovu a vzdelávanie detí od 3 rokov po vstup do základnej školy a detí s odloženou
školskou dochádzkou. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje jedna je heterogénna a tri
triedy sú homogénne. Počet detí v MŠ je 95 a priemerný evidenčný počet zamestnancov vo
fyzických osobách je 16 z toho je 9 pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie detí v
materskej škole je realizované v pedagogickej koncepcií Krok za krokom. V materskej škole
sa rozvíja rôzna krúžková činnosť (napr. výtvarný krúžok či tanečno — pohybový krúžok a
grafomotorika). Od septembra 2011 materská škola a Nadácia Volkswagen Slovakia otvorili
v priestoroch školy spoločne bilingválnu nemecko slovenskú triedu.
3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (bežný transfer zo štátneho
rozpočtu, bežný transfer od zriaďovateľa, kapitálový transfer od zriaďovateľa, bežný transfer
od zriaďovateľa- vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie a bežný transfer - cudzie
(darovacie). Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 bol určený zriaďovateľom záväznými
ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatnej tabuľke.
Schválený rozpočet bežných príjmov z vlastných zdrojov bol 18 050 €. Pôvodný rozpočet
bežných výdavkov bol určený vo výške 195 700 €, z pridelených bežných výdavkov nám
v rozpočte boli pridelené výdavky na reprezentačné účely vo výške 150 € ,ktoré sme povinní
použiť v súlade s Výnosom MF SR č. 11251/2004-42 zo dňa 8.12.2004. Pridelené sme mali
výdavky zo štátneho rozpočtu na predškolákov vo výške 5 371 €.
Celkový rozpočet na rok 2016 nám bol pridelený vo výške 219 121 €. Na základe školského
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1.9.2008 deti, ktoré sú rok
pred nástupom ZŠ, v materskej škole neplatia poplatok za školné.
Dňa 15.2.2016 nám bola poskytnutá zmena rozpočtu v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Pridelené finančné prostriedky sú zo zdrojov štátneho rozpočtu, zmeny sú realizované podľa
účelu, na ktorý sú prostriedky prideľované. +1139 € (bežné výdavky zo štátneho rozpočtu –
kód zdroja 111). Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) je mesačne vo výške 13,563 €.
Dňa 14.3.2016 nám bola poskytnutá zmena rozpočtu v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004
Z.z. v znení neskorších predpisov a uznesením MsZ Martin č.17/16 zo dňa 10.03.2016
a Dodatku č.6 VZN mesta Martin č.100, ktorý nadobúda účinnosť od 1.4.2016 vo výške
+9788 €.
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Dňa 25.4.2016 nám mesto Martin upravuje v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin č.17/16 zo dňa 10.3.2016 záväzné ukazovatele
rozpočtu na rok 2016. Mestské zastupiteľstvo mesta Martin uznesením č.52/16 zo dňa
22.4.2016 schválilo v zmysle § 19 zák. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov krízový
rozpočet. Zároveň bol schválený aj program konsolidácie rozpočtového hospodárenia. Po
skončení nútenej správy bude krízový rozpočet zmenený. Na základe vyššie uvedených
dôvodov nám mesto Martin upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu v roku 2016, tým že nám
znížilo finančné prostriedky vo výške – 53647 €. (Bežné výdavky – normatívne na originálne
kompetencie – zriaďovateľ kód zdroja 41 S1+2=04).
Dňa 31.5.2016 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Zmena je realizovaná po schválení záverečného účtu mesta Martin za
rok 2015. Pridelené finančné prostriedky vo výške +166 € sú z vlastných zdrojov – ide
o zostatky z roku 2015 (Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO - kód zdroja 46).
Dňa 15.08.2016 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej
žiadosti č.j. 2016/914 zo dňa 08.08.2016 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele rozpočtu
na rok 2016 vo výške +9750 € (bežné príjmy- kód 71 a bežné výdavky- kód 71). Táto zmena
rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary. Darca: Nadácia
Volkswagen Slovakia, Ul. J.Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo dňa 30.05.20.11,
účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa Plánu investície na
rok 2016.
Dňa 22.08.2016 nám mesto Martin upravuje v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ Martin zo dňa 22.8.2016 upravuje záväzné
ukazovatele rozpočtu na rok 2016 vo výške +53647 €. €. (Bežné výdavky – zdroj z návratnej
finančnej výpomoci z MF SR kód zdroja 71 S1+2=04).Mestské zastupiteľstvo schválilo
zvýšenie krízového rozpočtu mesta Martin na rok 2016 o použitie návratnej finančnej
výpomoci z MF SR na výkon samosprávnych funkcii mesta.
Dňa 27.09.2016 nám mesto Martin upravuje v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov upravuje záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2016. Mestské
zastupiteľstvo uznesením č.120/16 zo dňa 26.09.2016 schválilo zvýšenie rozpočtu z titulu
vyššieho výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016. MsZ zároveň schválilo zvýšenie
krízového rozpočtu v časti bežných výdavkov v programe 13.1 Materské školy : +53647 €
(Bežné výdavky –zdroj zriaďovateľ kód zdroja 41 S1+2=04) a -53647 € (Bežné výdavky –
zdroj z návratnej finančnej výpomoci z MF SR kód zdroja 71 S1+2=04).
Dňa 30.09.2016 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Zmena je realizovaná na základe našej žiadosti a Mesto Martin
upravuje záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2016 : +166 € (bežné výdavky - vlastné zdroje
RO - kód zdroja 46 S1+2=07) a - 166 € (Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO - kód zdroja
46 S1+2=07).
Dňa 08.11.2016 sme mesto Martin požiadali na základe našej žiadosti č.j. 1113/2016
v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z.v znení neskorších predpisov. Zmena rozpočtu sa
týka preklasifikovanie rozpočtu z bežných na kapitálové výdavky. Prostriedky z vlastnej
činnosti rozpočtovej organizácie budú použité na zakúpenie učebnej pomôcky- interaktívnej
tabule. (bežné výdavky - vlastné zdroje RO - kód zdroja 41 S1+2=07) a - 2290 € (Kapitálové
výdavky – vlastné zdroje RO - kód zdroja 41 S1+2=07) + 2290 €.
Dňa 21.11.2016 nám bola poskytnutá zmena v zmysle §-u 21 ods.1) zák. 523/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a zák. 597/2003 Z.z. Zmeny rozpočtu sa týkajú prostriedkov
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prideľovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky : - 434 € . (Bežné výdavky – účelové predškolákov zo ŠR - kód
zdroja 111).
Dňa 07.12.2016 nám mesto Martin v zmysle §-u 14 odst.1) zák. 583/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov, §-u 21 odst.1) zák. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a našej
žiadosti č.j. 2016/1280 zo dňa 06.12.2016 upravilo mesto Martin záväzné ukazovatele
rozpočtu na rok 2016 vo výške +9250 € (bežné príjmy- kód 71 a bežné výdavky- kód 71).
Táto zmena rozpočtu príjmov a výdavkov je realizovaná o skutočne prijaté účelové dary.
Darca: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ul. J. Jonáša 1 , Bratislava, Zmluva o spolupráci zo
dňa 30.05.20.11, účel daru: podieľať sa na investičných a personálnych nákladoch podľa
Plánu investície na rok 2016.
Rekapitulácia upraveného rozpočtu v roku 2016 :
Rozpis

v celých €

● výdavky zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie (predškoláci- kód zdroja 111) :
● výdavky zo zdrojov zriaďovateľa (originálne kompetencie )

6076,00
205488,00

a) bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa –originálne (kód zdroja 41)
205488,00
37216,00

● výdavky z vlastných zdrojov :
a)
b)
c)
d)

bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) :
bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 72f)
bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 46) :
bežné výdavky z vlastných zdrojov (kód zdroja 72a) :

Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov :
Príjmy z vlastných zdrojov RO : 37050 €
Celkový upravený rozpočet príjmov z vlastných zdrojov RO :

12888,00
5162,00
166,00
19000,00
248780,00

37050,00
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3.1. Rozpočtové opatrenia
Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravený nasledovnými rozpočtovými
opatreniami zo strany zriaďovateľa :
P.č.

1.
2.
3.
4.

Dátum
rozpočtového
opatrenia

Druh rozpočtového opatrenia

15.02.2016 Bežné výdavky zo ŠR – účelové na predškolákov
(kód zdroja 111)
14.03.2016 Bežné výdavky zo zdrojov zriaďovateľa – originálne
kompetencie – (kód zdroja 41 S1+2=04)
25.04.2016 Bežné výdavky – normatívne na originálne kompetencie – zdroj
zriaďovateľ – (kód zdroja 41 S1+2=04)
31.05.2016 Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07)

5.

15.08.2016 Bežné príjmy (kód zdroja 71)
Bežné výdavky (kód zdroja 71)
6. 22.08.2016 Bežné výdavky – zdroj z návratnej finančnej výpomoci z MF SR
(kód zdroja 71 S1+2=04)
7. 27.09.2016 Bežné výdavky – zdroj zriaďovateľ (kód zdroja 41 S1+2=04)
8. 27.09.2016 Bežné výdavky – zdroj z návratnej finančnej výpomoci z MF SR
(kód zdroja 71 S1+2=04)
9. 30.09.2016 Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46 S1+2=07)
10. 30.09.2016 Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 46
S1+2=07)
11. 08.11.2016 Bežné výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 41 S1+2=07)
Kapitálové výdavky – vlastné zdroje RO (kód zdroja 41 S1+2=07)
12. 21.11.2016 Bežné výdavky zo ŠR – účelové na predškolákov
(kód zdroja 111)
13. 07.12.2016 Bežné príjmy (kód zdroja 71)
Bežné výdavky (kód zdroja 71)

Zmena
rozpočtu
v celých €

+1139
+9788
-53647
+166
+9750
+9750
+53647
+53647
-53647
+166
-166
-2290
+2290
-434
+9250
+9250

Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte. Rozpočtové
výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie.
Výnimku tvorili prostriedky sociálneho fondu, sústreďované na účte zvláštnych prostriedkov
a prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli poukazované na mimorozpočtový bežný účet
školského stravovania, z ktorého sa priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín
pre školské stravovanie. Rozpočtové výdavky, ktoré boli poskytované od Nadácie
Volkswagen Slovakia a.s., boli realizované na darovacom účte.
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3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie
Záväzný ukazovateľ — zdroj rozpočtu

Schválený
Upravený
rozpočet rok rozpočet rok
2016
2016

Bežné výdavky prostriedky zo ŠR na vzdelávanie spolu
poskytované prostredníctvom OÚ Žilina -kód zdroja 111
v tom:
Normatívne na prenesené kompetencie
– kód zdroja 111 (vrátane dohodovacieho konania)
Nenormatívne (účelové) spolu:
z toho:
Vzdelávacie poukazy – kód zdroja 111 S11=1
Asistenti učiteľa - kód zdroja 111 S11=2
Odchodné – kód zdroja 111
Rozvojové projekty – kód zdroja 111 S11=3
Mimoriadne výsledky žiakov - kód zdroja 111 S11=4
Dopravné žiakov -kód zdroja 111
Predškoláci- kód zdroja 111
Výdavky zo ŠR na hmotné núdze – kód zdroja 111
Výdavky zo ŠR -účelové na iné projekty - kód zdroja 111
Výdavky zo ŠR -účelová vládna na zabezpečenie zvýšenia
platov – kód zdroja 111 S11=6
Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa na výdavky spolu- kód
zdroja 41,43,46 všetky kódy S11=4
v tom:
Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve
/normatívne/ - kód zdroja 41 S11=4
Účelové na kapitálové výdavky – kód zdroja 41,43,46
všetky kódy S11=4
Účelové na dofinancovanie prenesených
kompetencií/bežné výdavky/ - kód zdroja 41 S11=4
Účelové prostriedky na havárie školských objektov
/bežné výdavky/ - kód zdroja 41 S11=4 S13=H
Výdavky z vlastných zdrojov RO kód zdroja 41 S11=7,
resp.71 a 46 spolu
z toho :
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích
prostriedkov - kód zdroja 41 S11=7, kód zdroja 72f S11=7
Bežné výdavky z vlastných zdrojov bez darovacích
prostriedkov - kód zdroja 46 S11=7
Výdavky z darovacích prostriedkov – kód zdroja 72a
/bežné + kapitálové/
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov – kód zdroja 41
S11=7, resp.46 S11=7
Výdavky celkom zo všetkých zdrojov
Príjmy z vlastných zdrojov RO

Plnenie
rozpočtu k
31.12.2016

Percento
plnenia
upraveného
rozpočtu

v €

v €

v €

%

5371

6076

6076

100

0

0

0

5371
-

6076
0

6076
0

100
-

5371
0

0
0
0
0
6076
0
0
0

0
0
0
0
6076
0
0
0

100
-

195700

205488

205488

100

195700

205488

205488

100

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

18050

37216

31923,69

85,78

10598
5162

5305,54
5162,33

58,93
100,01

166

165,82

99,89

-

19000

19000

100

-

2290

2290

100

219121
18050

248780
37050

243487,69
34143,87

97,87
92,16

-

-

3.3. Bežné príjmy
Schválený rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou materskej školy
a školskej jedálne bol vo výške 37050 €. V priebehu roka 2016 boli vlastnou činnosťou
rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe:
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Druh príjmov

Skutočne prijaté príjmy
v roku 2016 v €

Za nájom budov
Za poplatok za materskú školu
Za poplatky /úroky z vkladov
Za dobropisy
Z vratiek
Za granty/ darovacie príspevky
Za predaj tovarov a služieb /Réžia za aktuálne obdobie
Zostatok prostriedkov z predch. rokov /Réžia za 12_15
Spolu získané príjmy

392,00
8288,60
1,00
495,41
804,53
19000,00
4766,75
395,58
34143,87

20000
Z prenaj atých budov

15000

Poplatok _školné
Úroky z vkladov

10000

Z dobropisov
Z vratiek

5000

za granty/darovacie príspevky
Réžia za aktuálne obdobie

0

Zostatok z predch.obd.Réžia 12/15

Príjm y za rok 2016

Grafické vyjadrenie získaných príjmov jednoznačne ukazuje, že najväčší podiel na príjmoch
tvoria poplatky za granty /finančné prostriedky od -Nadácie Volkswagen Slovakia a.s. /, ktoré
boli schválené v Zmluve o spolupráci zo dňa 30.5.2011, kde určil darca podľa článku III.
odst.2 – podieľať sa na investičných a personálnych nákladov podľa Plánu investície na rok
2016.
Ďalšie prijaté príjmy sú školné, réžia školského stravovania, príjmy z dobropisov z minulého
roka, nájom, zostatky z predch. rokov a následne úroky z vkladov.
3.4. Výdavky
Upravený rozpočet výdavkov v roku 2016 bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku
248780 €, ktorý bol k 31.12.2016 čerpaný vo výške 243487,69 € v nasledovnej skladbe
•
•
•
•
•

mzdy, platy
poistné a príspevok do poisťovní
bežné transfery
kapitálové transfery
tovary a služby

132136,45
46804,32
1051,62
2290,00
61205,30

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli vyplatené z bežných transferov od
zriaďovateľa (originálne kompetencie), z bežných transferov od cudzieho (darovacie).
Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky energií, vody, všeobecných služieb,
školení, nákup všeobecného materiálu, ale aj iné služby, ktoré sme vyplácali z bežných
transferov od zriaďovateľa (originálne kompetencie), aj z bežných transferov od zriaďovateľa
(z vlastných príjmov), aj z bežných transferov zo štátneho rozpočtu (predškoláci).
Zriaďovateľom záväzne určené výdavky originálnych kompetencií na bežné výdavky reprezentačné účely sme mali pridelené vo výške 150 €, ktoré sme v roku 2016 vyčerpali
vo výške 129,43 € , zostatok 20,54 € sme použili na úpravu rozpočtu.
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Výdavky — funkčná klasifikácia 111 - finančné prostriedky zo ŠR nám boli pridelené vo
výške 6076 €, ktoré boli pridelené na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu a sú určené
na čiastočnú úhradu nákladov za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky (predškoláci), ktoré sme v tomto roku 2016 vyčerpali v celkovej výške 6076 €.
• odmeny
2850,00 €
• interiérové vybavenie, nábytok
880,80 €
• všeobecný materiál
253,14 €
• učebné pomôcky
2092,06 €
Dňa 22.12.2016 sme z výdavkového účtu IBAN: SK70 0200 0000 0021 1981 1758 previedli
na depozitný účet IBAN: SK69 0200 0000 0025 2956 3056 sumu vo výške 15300 €
z dôvodu, že mzdové výdavky /mzdy a odvody/ za mesiac december 2016 sa vyplácajú
z depozitného účtu, nakoľko ide o ukončenie kalendárneho roka.
Zostatok k 31.12.2016 na výdavkovom účte IBAN: SK70 0200 0000 0021 1981 1758 bol vo
výške 400,13 €, ktorý bol odvedený zriaďovateľovi na účet IBAN: SK69 0200 0000 0025
2956 3056.
Zostatok k 31.12.2016 na príjmovom účte IBAN : SK07 0200 0000 0020 4213 9851 bol vo
výške 1985,87 €, ktorý sme tiež odviedli zriaďovateľovi Mesto Martin.
Týmto k 31.12.2016 sme mali výdavkový bežný a príjmový účet nulový.

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých boli výdavky financované je skladba nasledovná:
z BT zo štátneho rozpočtu spolu
z BT zo štátneho rozpočtu (vrátane ESF)- predškoláci
z BT z rozpočtu zriaďovateľa spolu
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (originálne kompetencie)
,,
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje) spolu
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje z činnosti školy)
z BT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje cudzie)
z BT z rozpočtu zriaďovateľa(vlastné zdroje z minulých rokov)
,,
z KT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje) spolu
z KT z rozpočtu zriaďovateľa (vlastné zdroje z činnosti školy)
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6076,00 €
6076,00 €
205488,00 €
205488,00 €
32323,82 €
13158,00 €
19000,00 €
165,82 €
2290,00 €
2290,00 €

3.4.1.Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky v roku 2016
Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytnuté prostredníctvom účtov
zriaďovateľa na vkladový výdavkový účet školy. Dotácie z rozpočtu zriaďovateľa (originálne
kompetencie) boli poskytnuté na základe schváleného rozpočtu. Dotácie boli poskytnuté
a použité nasledovne :
Druh dotácie

Zdroj

Poskytnuté dotácie v roku
2016
v€

Použitie (vyčerpanie)
dotácie v roku 2016 v €

Rozdiel
(nedočerpanie
dotácie) v €

Dátum
vrátenie
nedočerpanej
dotácie na
účet
zriaďovateľa

Bežný transfer zo ŠR
(predškoláci)
Bežný transfer od
zriaďovateľa
(originálne)
Bežný transfer od
zriaďovateľa
(originálne -účelovéna haváriu)
Bežný transfer od
zriaďovateľa vlastné

štátny
rozpočet
Zriaďovateľ

6076,00

6076,00

0

0

205488,00

205488,00

0

0

Zriaďovateľ

0

0

0

0

vlastné
zdroje RO

10868,00

10467,87
/5162,33+5305,54/

400,13

0

Bežný transfer od
zriaďovateľa vlastné
z minulých rokov
Bežný transfer od
darcu vlastné
Kapitálový transfer od
zriaďovateľa vlastné

vlastné
zdroje RO

165,82

165,82

0

0

vlastné
zdroje RO
vlastné
zdroje RO

19000,00

19000,00

0

0

2290,00

2290,00

0

0

Spolu

všetky zdroje

243887,82

243487,69

400,13

31.12.2016
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4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z. z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch
nášho hospodárenia za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Ukazovateľ

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-028
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR
cez OÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 021
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
normatívne - súčet r. 005, 006
mzdy a poistné
Prevádzka
nenormatívne - súčet r. 008-016
odchodné, (§4 ods. 1 2 zákona*)
na dopravu žiakov (§4 ods. 1 3 zákona*)
na asistentov učiteľa (§4 ods. 1 3 zákona*)
na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13
zákona*)
na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení
za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*)
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*)
Predškoláci
Kapitálové výdavky - súčet r. 018- 020
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia
riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*)2
rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*)
Prostriedky zo ŠR –výdavky na zabezpečenie zvýšenia platov
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od
neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 písm. c), §2 ods. 2 písm. c)
zákona*)
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom
priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď
sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d)
zákona*)
Bežné výdavky z vlastných zdrojov (zostatky z roku 2015)
Bežné výdavky z vlastných zdrojov (darom)
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov
Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských
zariadeniach (§2 ods. 1 písm. f) zákona*)
Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov,
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods.
2 písm. f) zákona*)
Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na hmotné núdze

18

Celkové
zdroje za
rok 2016

1
2

Čerpanie
za rok
2016
v €
243487,69
6076

v €
243887,82
6076

3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

-

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6076
205488

6076
205488

24

-

-

25
26
27
28

165,82
19000
2290
10467,87

165,82
19000
2290
10868

-

-

30

-

-

31

-

-

Číslo
riadku

29

5. Záver

Naše hospodárenie v 2016 vzhľadom na prijatie a dodržanie úsporných opatrení
predstavovalo nevyhnutné výdavky.
V priestoroch budovy a školskej jedálne :
- revízia EZS
- deratizácia v šj
- dezinsekcia proti hmyzu
- revízia plynových spotrebičov
- revízia hasiacich prístrojov
- revízia prenosných elektrických spotrebičov
Počas roka sme požiadali mesto Martin o preklasifikovanie finančných prostriedkov
z vlastných na kapitálové výdavky :
-

finančné prostriedky od zriaďovateľa - vlastné vo výške 2290 €, boli použité na
zakúpenie : „Interaktívnej tabule“.
Medziročné porovnanie zdrojov roku 2015 s rokom 2016
Druh dotácie

Výdavky zo ŠR spolu
v tom :
Bežné výdavky normatívne na prenesené
kompetencie
Bežné výdavky vzdelávacie poukazy
Bežné výdavky asistenti učiteľa
Bežné výdavky odchodné
Bežné výdavky dopravné žiakov
Bežné výdavky predškoláci
Bežné výdavky hmotné núdze
Bežné výdavky originálne kompetencie
spolu
v tom :
Bežné výdavky na originálne kompetencie
v školstve, vrátane reprezentačného,
okrem účelových
Bežné výdavky -účelové prostriedky na iné
(havárie školských objektov , mzdy a pod)
Kapitálové výdavky – účelové
Výdavky z vlastných zdrojov RO
spolu /bežné+kapitálové/
v tom :
Bežné výdavky vlastné zdroje RO
Bežné výdavky vlastné zdroje RO
z minulého roku
Bežné výdavky z darovacích prostriedkov
/bežné+kapitálové/
Kapitálové výdavky vlastné zdroje RO
Zdroje celkom spolu

Poskytnutie
dotácie
v roku 2015
spolu
k 31.12.2015

Zdroj

Poskytnutie
dotácie v roku
2016
spolu
k 31.12.2016

Nárast /+
úbytok /v€

údaje v €
% nárastu
% úbytku

štátny rozpočet
štátny rozpočet

5751,00
-

6076,00
-

325,00
-

5,348
-

štátny rozpočet
štátny rozpočet
štátny rozpočet
štátny rozpočet
štátny rozpočet
štátny rozpočet
Zriaďovateľ

5751,00
0,00
193695,00

6076,00
0,00
205488,00

325,00
0,00
11793,00

5,348
5,739

Zriaďovateľ

193695,00

205488,00

11793,00

5,739

Zriaďovateľ

0,00

000

0,00

0,00

Zriaďovateľ
vlastné zdroje RO

3800,00
35117,24

0,00
31923,69

-3800,00
-3193,55

-100
-10,003

vlastné zdroje RO

15526,61

10467,87

-5058,74

-48,326

vlastné zdroje RO

0,00

165,82

-165,82

-100,00

vlastné zdroje RO

19250,39

19000,00

-250,39

-1,317

vlastné zdroje RO

340,24

2290,00

1949,76

85,142

243487,69

5124,45

2,104

spolu

238363,24

Príjmy
Školné/poplatok za Mš
Réžia
Za dobropisy
Za poplatky/úroky z vkladov
Nájom
Granty /darovacie

8965,88
5793,92
468,72
1,49
378,00
19250,39

8288,60
5162,33
495,41
1,00
392,00
19000,00

-677,28
-631,59
26,69
-0,49
20,00
-250,39

-8,171
-12,234
5,387
-49,00
0,255
-1,317

Spolu:

34858,40

34143,87

-714,53

-2,093
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Hospodárenie možno hodnotiť v roku 2016 ako efektívne nakoľko sme mali v tomto roku aj
nárasty pri niektorých finančných prostriedkoch.
V celkovej časti - Výdavky zo ŠR - V samotnej časti – Bežné výdavky predškoláci nastal
nárast z dôvodu zvýšenia počtu detí, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky.
Ďalej aj v celkovej časti Bežné výdavky – originálne došlo k nárastu z dôvodu, že sa upravil
normatív na dieťa, ale aj z dôvodu úprav rozpočtu podľa VZN Mesta Martin.
V celkovej časti – Bežné výdavky – kapitálové - V samotnej časti – Bežné výdavky –
kapitálové nastal úbytok z dôvodu, že v tomto roku nám neboli pridelené finančné účelové
prostriedky od zriaďovateľa.
V celkovej časti – bežné výdavky z vlastných zdrojov RO došlo k úbytku nakoľko sme mali
pridelené menej finančných prostriedkov aj bežné darovacie prostriedky.
V samotnej časti Kapitálové výdavky - vlastné zdroje RO nastal nárast z dôvodu, že počas
roka sme mali pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky z minulého roku.

Medziročné hodnotenie všetkých zdrojov aj v percentuálnom vyjadrení predstavuje +2,104
% v objeme pridelených dotácií.
V celkovej časti - Príjmy – pri poplatkoch za školné nastal úbytok z dôvodu, že nám klesol
počet detí, ďalej nárast nastal v časti dobropisov, ale aj v časti Réžia/detí a dospelí z dôvodu
úpravy režijných poplatkov, no ale aj v časti – nájom sa ukázal nárast, z dôvodu že sa zvýšil
poplatok. V tomto roku nám boli pridelené finančné prostriedky- granty v tej výške ako
uvádzame, kde nastal úbytok.
Medziročné hodnotenie príjmov aj v percentuálnom vyjadrení predstavuje
v objeme prijatých príjmov.
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-2,093 %

