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I. 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 2019/2020 je spracovaná v súlade s: 

 Zákon č. 564/2004 Z. z, o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania 

výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC 

 Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do 

rozpočtu obcí a VÚC 

 Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania 

finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12) 

 Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov  - zber údajov potrebných  na rozdeľovanie 

a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a) 

 Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. 

MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky 

 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie 

rozpočtu za obdobie od 1.9.2019 do 31.08.2020. 

 

II. 

Základná charakteristika rozpočtovej organizácie /z hľadiska financovania/: 

Materská škola, Bradáčova 773/30 je samostatný právny subjekt- rozpočtová organizácia, 

ktorej zriaďovateľom je Mesto Myjava od 1.9.2015.  

Štatutárnym zástupcom MŠ Bradáčova 773/30 je riaditeľka Ľubica Kozárová, ktorá má na 

každom pracovisku svoju zástupkyňu. 

Kmeňovou Materskou školou je Materská škola ul. Bradáčova, Elokovanými pracoviskami sú 

EP Hoštáky 671/12 a EP SNP 407/1.  

Súčasťou rozpočtovej organizácie sú zariadenia školského stravovania na MŠ Bradáčova, EP 

Hoštáky, EP SNP.  

MŠ Bradáčova navštevovalo 91 detí, EP Hoštáky navštevovalo 105 detí, EP SNP 

navštevovalo 134 detí v školskom roku 2019/2020.  



III. 

Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

Rozpočet materskej školy na rok 2019 bol schválený Uznesením č. 14/12/I./2018 zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Myjavy zo dňa 11.12.2018  vo výške 1 023 629 € 

na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.  

Rozpočet materskej školy na rok 2020 bol schválený Uznesením č. 55/12/2019 zo zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Mesta Myjavy zo dňa 3.12.2019  vo výške 1 136 038 € na bežné 

výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania: 

1. Dotácia od zriaďovateľa (originálne kompetencie) na bežné výdavky 

2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na predškolákov MŠ (prenesené kompetencie) 

3. Vlastné príjmy (školné, réžia, ostatné služby, dobropisy) 

4. Dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre deti v hmotnej núdzi a pre 

deti predškolského veku 

5. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax cez Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom ( národný projekt ,, Praxou 

k zamestnaniu 2“) 

6. Dary a granty 

IV. 

Rozbor plnenia dotácií a príjmov 

Príjmy a dotácie rozpočtu materskej školy za školský rok 2019/2020: 

1. Dotácie od zriaďovateľa na bežné výdavky boli použité nasledovne: 

 

a) na úhradu oprávnených výdavkov súvisiacich s prevádzkou MŠ a EP 

o  mzdy, odmeny 

o  odvody do poisťovní 

o  nákup tovaru, spotrebného materiálu 

o  všeobecné a špeciálne služby  

o  energie 

o  náhrady DPN 

o  príspevok na stravovanie zamestnancov 

o  príspevok na rekreácie zamestnancov 

o  bankové poplatky 

o  ochranné pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov 

o  školenia 

o  príspevok do SF vo výške 1% z hrubých miezd 

 



2. Dotácie na prenesené kompetencie (PK) zo ŠR na predškolákov vo výške 18 482 € 

 

knihy pre deti, výtvarný a pracovný materiál pre deti, notebooky, tonery do tlačiarní, 

reproduktor, predplatné časopisu Naša škola, náčrtníkový papier, magnetky, 

skladačky, pečiatky, stavebnice, prepravu detí na Poriadie (dopravné ihrisko), CD 

prehrávač, laminovacie fólie, hračky pre deti, masky pre deti, divadelné predstavenie 

Paskudárium, puzzle, predplatné časopisu Predškolská výchova, Vrabček a Včielka, 

plavecký výcvik pre deti EP Hoštáky (ostatné pracoviská sa nezúčastnili vzhľadom na 

opatrenia spojené s COVID), aj. 

 

3. Vlastné príjmy 

 

a)  školné od 1.9.2019 do 31.12.2019 vo výške 13 905 € 

b) Školné od 1.1.2020 do 31.08.2020 vo výške  9 840 €  

Príjmy zo školného boli použité na úhradu: striešky na multifunkčnú zostavu na školskom 

dvore MŠ Bradáčova, posypová soľ, nábytok pre deti, kontajnery na hračky a skrine na 

EP Hoštáky, knihy a výtvarné potreby pre deti na súťaž „Múdre hlávky“, tablo pre 

predškolákov EP Hoštáky, preprava kobercov na MŠ Bradáčova, nátery pre EP Hoštáky, 

vertikálne žalúzie na balkóny MŠ Bradáčova, výtvarný a pracovný materiál pre deti, 

údržbový materiál, pitný režim, žalúzie do HP EP Hoštáky, aj.  

c) Stravné od 1.9.2019 do 31.8.2020 vo výške 29 944,82 €  

Príjmy za stravu boli použité na úhradu faktúr za potraviny (pekárenské výroby z 

Myjavskej pekárne a Michal Matejka Pagáčik zo Starej Turej, mäso a mäsové výrobky 

z Domácej mäso výroby s.r.o. Myjava, potraviny z Mabonexu Piešťany, ovocie a zelenina 

 z firmy Pam fruit z Topolčan a Bonifructi s.r.o., mlieko a mliečne výrobky z Organiky, 

od 1.9.2020 od firmy Milsy a.s.) 

d) Réžia za stravu zamestnancov, detí  a cudzích stravníkov vo výške 13 526 € 

Príjmy z réžii boli použité na: čistiace a dezinfekčné potreby, hygienické potreby, revízie,  

donášková služba desiatej na MŠ Bradáčova, aktualizácia programu ŠJ 4, kontrola 

hasiacich prístrojov, servis výťahov, miestny poplatok za komunálny odpad, deratizácia, 

kuchynské náradie, stoličky pre kuchárky, kuchynské linky do zrekonštruovaného 

hospodárskeho pavilónu MŠ a EP Hoštáky, police pre ŠJ Hoštáky, kontrola zmäkčovačov 

vody,  aj.  

e) Príjmy z dobropisov vo výške 9 742,05 € 

Príjmy z dobropisov za dodávku plynu boli použité na úhradu energií. Príjmy 

z dobropisov za dodávku tepla boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok voči 

dodávateľovi tepla- Bytový podnik.  

f) Príjmy za poskytnuté služby- pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne na základe 

Zmluvy o poskytovaní služieb vo výške 725 € 



Príjmy za poskytnuté služby boli použité na nákup pracích prostriedkov, štipce, šijacie 

potreby pre práčku, žehličky, aj.  

g) Predaj vyradeného majetku zo  ŠJ Bradáčova vo výške 440 €  

Príjmy z predaja vyradeného majetku boli použité na nákup kuchynských potrieb.  

4. Dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre deti v hmotnej núdzi a na 

stravu pre deti predškolského veku vo výške 13 554 € 

Tieto peniaze boli použité na čiastočnú úhradu stravy pre deti v hmotnej núdzi a pre deti 

predškolského veku. 

5. Nenávratný finančný príspevok (NFP) z Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Dňa 22.6.2017 uzatvorila Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava spolu s Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave (súčasťou 

zmluvy je Dodatok č.1 , Dodatok č. 2) vo výške 1 315 256,97 € (maximálna výška celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít), skutočná oprávnená a čerpaná suma bola vo 

výške 1 274 714,69 €, z toho: 

 poskytovateľ (Ministerstvo životného prostredia) poskytol NFP  do výšky 

1 210 978,69 € (predstavuje 95% zo skutočných celkových oprávnených výdavkov) 

 prijímateľ (Materská škola) zabezpečila zdroje financovania projektu vo výške 

63 736,00 € (predstavuje 5% zo skutočných celkových oprávnených výdavkov) 

Dňa 26.10.2017 na základe odoslania Žiadosti o platbu č.1, obdŕžala Materská škola NFP vo 

výške 581 806,61 €, dňa 30.1.2018 na základe odoslania Žiadosti o platbu č.2, obdŕžala 

Materská škola NFP vo výške 546 043,84 €, dňa 15.5.2018 na základe odoslania Žiadosti 

o platbu č.3, obdŕžala Materská škola NFP vo výške 21 548,23 €, ktoré boli spolu s 5 % 

spolufinancovaním použité na úhradu oprávnených výdavkov súvisiacich s projektom 

„Zníženie EN budov v MŠ“: 

o  stavebné práce vo výške 1 229 458,28 € 

o  stavebný dozor vo výške 18 263,69 € 

o  energetický certifikát vo výške 3 240 € 

o  overenie energetického auditu vo výške 4 747 € 

o  publicita (tabule) vo výške 1 065 € 

o  externé riadenie vo výške 17 940,72 € 

27.2.2019 bola odoslaná Žiadosť o platbu č. 4- NFP vo výške 64 821,32 € (100%) , z toho 

nenávratný fin. príspevok 61 580,25 € (95%).V rámci ŽOP 4 však bol výdavok za stavebné 

práce, z ktorého museli poskytovateľ v zmysle pravidla korekcie 5% stavebných prác,  

ponížiť žiadosť o platbu o 1 863,23 €, takže celkové oprávnené výdavky boli 62 958,09 € 

(100%). Dňa 3.6.2020 bola MŠ doručená správa o zistenej nezrovnalosti a žiadosť o vrátenie 



finančných prostriedkov vo výške 59 584,42 € (100%). Na základe písomnej dohody zo dňa 

8.6.2020 došlo k vysporiadaní pohľadávky. Zostalo nám z oprávnených výdavkov celkovo 

62 958,09-59 584,42 = 3 373,67 eur (100%) a dňa 8.7.2020 nám boli vyplatené NFP vo výške 

3 204,98 € (95%), ktoré sme vrátili Mestu Myjava.   

6. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax cez Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom ( národný projekt ,, Praxou 

k zamestnaniu 2“ 

Dňa 15.10.2019 a 13.2.2020 uzatvorila Materská škola spolu s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Nové Mesto nad Váhom Dohodu o poskytnutí finančných príspevkov na 

mentorované zapracovanie a prax v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu 2“. 

Výška finančného príspevku činila 3 391,73 € a bola použitá na úhradu materiálu (výtvarný 

materiál, pracovná obuv),  úhradu odmien mentorom, úhradu miezd a odvodov.  

7. Dary a granty: 

 

a) Grant v rámci projektu „Dajme spolu gól“ vo výške 600 € a nepeňažný dar 

(telovýchovné náradie, tričká pre deti a trénerov) 

Tento grant bol použitý na odmenu trénerom, ktorí boli zapojení do tohto projektu. 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava prijala: 

 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO vo výške 3 803 €  v roku 2019, ktoré 

použila na nákup dvoch kobercov do tried a reťazovú hojdačku Hniezdo na školský 

dvor   

EP, Hoštáky 671/12, Myjava prijalo: 

 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO vo výške 1 154 €, ktoré využilo na 

nákup nábytku 

 poplatok 15 eur/ dieťa na začiatku školského roka - Poplatok za dieťa na EP Hoštáky 

(ročný príspevok do občianskeho združenia ,,Veselé deti materskej škôlky Hoštáky“) 

je určený pre deti na karneval, divadlo, gazdovský dvor, opekačku, výlet, Zdravý 

úsmev, bankové poplatky a notársku registráciu, aj. 

EP, SNP 407/1, Myjava 

 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO vo výške 2 642 €, ktorú využilo na 

nákup detských postieľok pre najmenšie deti 

 

 

 

 



V. 

Rozbor čerpania výdavkov materskej školy 

Bežné výdavky 

1. Mzdové prostriedky, z toho                                                       516 180 € 

Odmeny                                                                                          22 312 € 

 

2. Odvody                                                                                        182 068 € 

            Spolu                                                                                            720 560 € 

3. Tovary a služby  

Cestovné                                                                                                         600 € 

(preplatené zamestnancom materskej školy)                              

Energie: 

 Plyn                                                                                                   1 764 € 

 Elektrická energia                                                                             9 866 € 

 Vodné a stočné, zrážky                                                                     2 818 € 

 Tepelná energia                                                                               46 254 € 

 

Graf č.1 Výška nákladov  za spotrebu elektrickej energie v roku 2020 
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Graf č.2 Výška nákladov  za spotrebu elektrickej energie v roku 2019 

 

 

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s prevenciou nákazy COVID, bola prevádzka MŠ a EP od 

12.3.2020 do 31.5.2020 prerušená a bola menšia spotreba elektrickej energie v mesiacoch 

apríl a máj 2020.  

 

Graf č.3 Výška nákladov za spotrebu plynu v roku 2020 
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Graf č.4 Výška nákladov za spotrebu plynu v roku 2019 

 

Na základe rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu na EP, Hoštáky v novembri 2018, MŠ 

uzatvorilo dňa 27.11.2018 so SPP Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke zemného plynu, 

v ktorom zmenilo druh tarify na EP Hoštáky z pôvodnej M7 na M2 a ponížilo predpokladaný 

odber zemného plynu na rok 2019. Táto zmena sa premietla až od mája 2019 z dôvodu 

nesprávneho nastavenia odberu zemného plynu na EP Hoštáky a MŠ Bradáčova, ktorú 

zapríčinila spoločnosť SPP. Na základe tejto skutočnosti sme v apríli 2019 požiadali 

o vystavenie vyúčtovacej faktúry mimo cyklu a obdŕžali sme dobropis vo výške 2 788 €. 

 

Graf č. 5 Výška nákladov za spotrebu tepelnej energie za rok 2020 
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Graf č. 6 Výška nákladov za spotrebu tepelnej energie za rok 2019 

 

Po realizácii projektu „Zníženie EN budov MŠ v Myjave“ sa znížili náklady za spotrebu 

tepelnej energie. Dobropisy za rok 2019  boli vo výške 8 590 €.   

 

Graf č. 7 Výška nákladov za spotrebu vody za rok 2020 
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Graf č. 8 Výška nákladov za spotrebu vody za rok 2019 

 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, obdŕžala dňa 22.6.2018 faktúru za dodávku vody 

na EP, Hoštáky 671/12, Myjava za obdobie od 11.5.2018-10.06.2018 so spotrebou 189 m
3
 

vody. Na základe tejto faktúry sme chceli  porovnať stav nameraný BVS, a.s. so stavom  

spotreby vody, ktorý nám predkladá každý mesiac EP, Hoštáky 671/12, Myjava.  Stavy sa 

nedali porovnať, nakoľko nám EP, Hoštáky od mája do augusta nepredložilo skutočnú 

spotrebu vody. 

Dňa 28.8.2018 sme obdŕžali faktúru za dodávku vody na EP, Hoštáky 671/12, Myjava za 

obdobie od 11.7.2018-10.08.2018 (na EP, Hoštáky bola v júli a auguste prevádzka zatvorená) 

so spotrebou 155 m
3
 vody. S p. údržbárom sme tuto situáciu začali hneď riešiť a dohodli sa na 

pravidelnom meraní spotreby vody v pravidelných intervaloch na porovnanie, či je únik vody 

počas prevádzky EP, Hoštáky alebo počas voľných dní (september a október 2018). Na 

základe nameraných údajov od p. údržbára sme dospeli k záveru, že na EP, Hoštáky dochádza 

k úniku vody hlavne počas voľných dní, kedy nie je zabezpečovaná prevádzka EP, Hoštáky. 

Dňa 12.11.2018  sme oslovili pána X, ktorý nám navrhol lokalizovať únik vody pomocou 

manometra, ktorý ukazuje a meria tlak v systéme. Na základe tejto metódy bol  lokalizovaný 

únik vody v pavilóne A a v DSS. Pre určenie presnej lokalizácie úniku vody v pavilóne 

A a v DSS bola oslovená firma Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Presná 

lokalizácia úniku vody nebola zistená, vzhľadom na to, že nebola dostupná projektová 

dokumentácia, ktorá je po realizácii projektu „Zníženie EN budov v MŠ na Meste Myjava. 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o majetok Mesta Myjava, bola zaslaná zriaďovateľovi 

žiadosť o riešenie tejto situácii. Odpoveď sme zatiaľ neobdŕžali.  

V pavilóne DDS bol v lete 2019 odstránený únik vody firmou Kompez. 

V pavilóne A Elokovaného pracoviska Hoštáky je pretrvávajúci stav. Dňa 28.9.2020 MŠ 

oslovila firmu Aqua defekt s.r.o. na monitoring vodovodu a lokalizáciu porúch.  
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Poštové služby                                                                                                     90 € 

 

Telekomunikačné služby 

 Internet                                                                                                      0 € 

Od 1.3.2018 internetové služby zabezpečuje pre MŠ a EP zriaďovateľ na vlastné náklady 

 Telefónne poplatky                                                                                 2 175 € 

 

Interiérové vybavenie                                                                                         5 674 € 

detský nábytok, skrine a kontajnery do tried na EP Hoštáky, vertikálne žalúzie na balkóny MŠ 

Bradáčova, kancelárske kreslo, držák na projektor, koberec EP Hoštáky, žalúzie v HP EP 

Hoštáky, a.j. 

 

Výpočtová technika                                                                                             4 958 € 

 notebooky, interaktívna tabuľa, kopírky, aj. 

 

Prevádzkové stroje a zariadenia                                                                          2 857 € 

kanvica, snežná fréza, laminovačka, rádia, reproduktory, zásobník na teplú vodu na EP 

Hoštáky- pavilón C, aj. 

 

Všeobecný materiál                                                                                             9 354 € 

fotky do kroniky, čistiace a hygienické potreby, výtvarný a pracovný materiál, dekoratívny 

materiál, tonery, náčrtníkový papier, farby na náter, olej a benzín do kosačky, inštalatérsky 

materiál, ocot, sáčky do vysávača, kancelársky materiál, potreby pre údržbára, laminovacie 

fólie, tablo, posypová soľ, triedne knihy, osobné spisy dieťaťa, evidencia dochádzky, 

bezpečnostné fólie, regále a paplóny, uteráky, nepremokavé plachty do HP EP Hoštáky, aj. 

 

Učebnicové pomôcky pre predškolákov                                                             18 482 € 

knihy pre deti, výtvarný a pracovný materiál pre deti, notebooky, tonery do tlačiarní, 

reproduktor, predplatné časopisu Naša škola, náčrtníkový papier, magnetky, skladačky, 

pečiatky, stavebnice, prepravu detí na Poriadie, CD prehrávač, laminovacie fólie, hračky pre 

deti, masky pre deti, divadelné predstavenie Paskudárium, puzzle, predplatné časopisu 

Predškolská výchova, Vrabček a Včielka, plavecký výcvik pre deti, aj. 



Pracovné odevy a obuv                                                                                     2 391 € 

pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov MŠ a EP 

 

Potraviny                                                                                                           187 € 

pitný režim pre deti, občerstvenie pre deti  v rámci súťaží, aj. 

 

Prepravné                    17 € 

autobus pre deti- exkurzia na dopravné ihrisko  

 

Údržba budov a priestorov                                                                             29 117 € 

oprava teplovodu v MŠ Bradáčova, oprava stropov v rámci projektu „Rozširovanie kapacity 

MŠ“ v hospodárskom pavilóne EP Hoštáky a MŠ Bradáčova 

 

Školenia, kurzy a semináre                                                                                 524 € 

školenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, školenie prvej pomoci 

 

Konkurzy, súťaže, kultúrne podujatia                                                                 434 € 

 predstavenie  a podujatia pre deti 

 

Všeobecné služby                                                                                             3 084 €  

zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mzdového účtovníctva, revízne správy, tlačiarenské 

služby, činnosť v oblasti BOZP, podpora APV,  kontrola hasiacich prístrojov, čistenie 

kobercov, a.j. 

 

Špeciálne služby              14 525 € 

projekt Dajme spolu gól, správa IT infraštruktúry, servisné práce, montážne práce, 

zodpovedná osoba GDPR, revízie elektrického prenosného náradia a spotrebičov, montáž 

EZS, LAN a tel. v rámci projektu „Rozširovanie kapacity MŠ“, kontajnerové státie na EP 

Hoštáky , aj. 



Poplatky a odvody                                                                                                1 469 € 

 bankové poplatky 

 

Pokuta                               1 000 € 

v rámci zákazky na predmet „Zníženie EN budov MŠ v Myjave“ MŠ postupovala v rozpore s § 

10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní- princíp proporcionality  

 

Poistenie                                                                                                                   2 872 € 

poistenie budov, stavieb, hmotného majetku, detí 

 

Prídel do SF                                                                                                              3 791 €  

1% z hrubých miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

Z tejto sumy sa čerpalo na: 

 nákup Tesco poukážok pre zamestnancov MŠ                                                    

 úhradu stravného pre zamestnancov MŠ                                                      

 

Stravovanie                                                                                                              7 914 € 

príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov vo výške 55 %, t.j. 1,32 € / obed 

 

Komunálny odpad                   1 874 € 

komunálny odpad MŠ a EP 

 

Príspevok na rekreáciu        3 256 € 

 

4. Transfery  

Nemocenské dávky                                                                                                   1 642 € 

Členský príspevok                100 € 

členský príspevok do RZ Bradáčik 



VI. 

Rozbor čerpanie výdavkov školských jedálni  

 

1. Mzdové prostriedky                                                                                 94 969 € 

z toho odmeny                                                                                              7 003 € 

2. Odvody                                                                                                       30 505 € 

Spolu                                                                                                         125 474 € 

 

 

3. Tovary a služby 

 

Energie  

 Plyn a tepelná energia                                                                       1 280 € 

 

Poštové poplatky                                                                                                17 € 

 

Prevádzkové stroje a prístroje do ŠJ                                                                           139 € 

mixér, rychlovarná kanvica, aj. 

 

Interiérové vybavenie ŠJ                                                                                           4 923 € 

kuchynské linky do hospodárskeho pavilónu EP Hoštáky a MŠ Bradáčova, stoličky pre 

kuchárky MŠ Bradáčova, stôl do kuchyne pre kuchárky EP Hoštáky a MŠ Bradáčova 

 

Všeobecný materiál                                                                                                   4 569 € 

kancelárske potreby pre vedúcu školské jedálne, čistiace a hygienické potreby pre ŠJ, 

kuchynský riad, aj. 

  

Všeobecné služby                                                                                                       517 € 

revízie, kontrola hasiacich prístrojov, odber kuchynského odpadu, tlačiarenské služby 

deratizácia, kontrola zmäkčovačov vody, a.j. 

 



Špeciálne služby                                                                                                         846 € 

preprava desiatej, aktualizácia programu ŠJ4, aj. 

 

Školenie                                                                                                                         25 € 

školenie vedúcej ŠJ 

 

Potraviny- dotácia         13 554 € 

potraviny pre deti v HN a pre deti predškolského veku 

 

Doplnkové jedlo                15 € 

potraviny pre deti v HN a pre deti predškolského veku 

 

Pracovný odev                93 € 

nepremokavé plašte pre kuchárky, zimný kabát pre kuchárku  

 

Príspevky na rekreácie zamestnancov                  1 057 € 

 

Prídel do SF (1 % z hrubých miezd)                                                                           725 € 

Z tejto sumy sa čerpalo na: 

 nákup Tesco poukážok pre zamestnancov MŠ                                                    

 úhradu stravného pre zamestnancov MŠ                                                      

 príspevky na životné jubileum     

                                                                  

Dane                                                                                                                           1 801 € 

komunálny odpad 

 

4. Transfery 

 Nemocenské                                                                                         520 € 

 



VII. 

Vzdelanie a platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov  

Vzdelanie pedagogických zamestnancov má vplyv na ich funkčný plat a rozhodujúci vplyv na 

rozpočet právneho subjektu MŠ, lebo tvorí najvyššiu sumu.   

Na pracovisku MŠ Bradáčova má ukončenú prvú atestáciu riaditeľka Ľubica Kozárová, 

zástupkyňa Ľubica Mocková a učiteľka Ingrid Dolovacká, vysokú školu pedagogickú spolu 

s prvou atestáciou má ukončenú Mgr. Silvia Harnošová. 

Na pracovisku  EP Hoštáky  má ukončenú vysokú školu pedagogickú a zároveň prvú atestáciu 

zástupkyňa Mgr. Jana Ševčíková, učiteľka Mgr. Ľubica Dobiášová a učiteľka Mgr. Jarmila 

Páleníková. Prvú atestáciu bez vysokej školy majú ukončenú učiteľky Jarmila Kotvanová, 

Zlata Vydarená, Hedviga Marônková, Anna Ušiaková, Anna Smáková. 

Na pracovisku EP SNP  má ukončenú vysokú školu pedagogickú učiteľka Mgr. Martina 

Mizeráková, vysokú školu sociálnej práce majú ukončenú učiteľky Mgr. Anna Zelenáková 

a Mgr. Ivana Kubová, prvú atestáciu má ukončenú zástupkyňa Alžbeta Mockovčiaková, 

učiteľky Jana Turanová a Jana Mizeráková.   

V školskom roku 2019/2020 došlo k navýšeniu funkčných platov pedagogickým 

zamestnancom (k 1.1.2019, k 1.9.2019, k 1.1.2020) a nepedagogickým zamestnancom (k 

1.1.2019,  k 1.1.2020). 

V rámci projektu „Rozširovanie kapacity MŠ v Myjave“ bola vybudovaná a otvorená trieda pre 25 

detí v hospodárskom pavilóne EP, Hoštáky 671/12, Myjava . Do pracovného pomeru boli prijaté 2 

nové učiteľky a bolo zrušené pracovné miesto práčky a nahradené pracovným miestom upratovačka 

hospodárskeho pavilónu.  

Od 1.6.2020 došlo ku zmene medzi Mestom Myjava a Materskou školou v rámci poskytovanie 

externých služieb- mzdové účtovníctvo. Do 31.5.2020 vykonával mzdové účtovníctvo zamestnanec 

Mesta Myjava, od 1.6.2020 mzdové účtovníctvo zastrešuje zamestnanec Materskej školy. Personálnu 

agendu stále zabezpečuje zamestnanec Mesta Myjava- Ing. Ingrid Vaňová- vedúca odboru školstva 

a školského úradu. 

Schválený rozpočet na rok 2021 oproti roku 2020: 

 bol navýšený o mzdy a odvody z dôvodu realizácie projektu ,, Rozširovanie kapacity v 

MŠ“. Na základe tejto realizácie sa navýšila kapacita škôlky o 25 voľných miest pre 

deti a zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru 2 nové učiteľky 1 upratovačku.  

 nebol navýšený o kapitálové výdavky na rekonštrukciu dvoch sociálnych zariadení 

v MŠ, Bradáčova vo výške 20 000 € (v návrhu boli kapitálové výdavky na 

rozpočtované, ale neschválené). 

 bol navýšený o príspevky na rekreáciu zamestnancov 

 bol navýšený o príspevok- životné jubileum 60. rokov 

 bol navýšený o mzdy a odvody v dôsledku zvyšovania platov pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom 
 



 



 


