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I. 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 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 1.1.2020 do 31.12.2020. 

 

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 školské jedálne na MŠ Bradáčova, EP Hoštáky, EP 

SNP.  

 

 

 



III. 

Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

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.  

Výška dotácie na prevádzku a mzdy detí materskej školy bola schválená uznesením zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Myjavy na rok 2020 vo výške 3 150 € / 1 dieťa.  

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania: 

1. Dotácia od zriaďovateľa (originálne kompetencie) 

2. Dotácie od zriaďovateľa v rámci projektu „Rozširovanie kapacity MŠ v Myjave“ 

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

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu na stravu pre deti predškolského veku a pre deti v HN 

5. Vlastné príjmy (školné, réžia, ostatné služby- pranie bielizne pre ZŠ a MŠ Turá Lúka) 

6. Príjmy zamestnávateľa na stravu zamestnancom MŠ 

7. Príjmy zo Sociálneho fondu ako príspevok na stravu zamestnancom MŠ 

8. Kapitálové vratky z Ministerstva životného prostredia v rámci projektu „Zníženie EN 

budov v MŠ“ 

9. Dobropisy 

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

vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom ( národný projekt ,, Praxou k zamestnaniu 2“, 

národný projekt podľa § 50j).  

11. Finančný príspevok v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ cez 

UPSVaR 

12. Dary, granty 

 

IV. 

Rozbor plnenia dotácií a príjmov 

Príjmy a dotácie rozpočtu materskej školy za rok 2020: 

1. Dotácia od zriaďovateľa na základe VZN vo výške 859 625 € (2 645 € * 325 detí), 

z toho dotácia na bežné výdavky vo výške 859 625 €, dotácia na kapitálové 

výdavky vo výške 0 €. 

Dotácie od zriaďovateľa na bežné výdavky boli použité na úhradu miezd, odvodov do 

poisťovní, nákup tovaru, služieb, úhradu energií, náhrady pri PN.  

2. Dotácie od zriaďovateľa v rámci projektu „Rozširovanie kapacity MŠ v Myjave“ 



Dotácie od zriaďovateľa na výdavky spojené rekonštrukciou  HP na MŠ, Bradáčova 773/30, 

Myjava, vo výške 11 515 €  boli použité na: 

a) vybavenie triedy HP na MŠ Bradáčova: 

 Žalúzie do spálne        

 25 ks paplónov     

 50 ks návliečok, 25 paplónov      

 50 ks nepremokavých plachiet,      

 6 ks uterákov pre dospelých, 50 ks uterákov a 1 osuška          

 Police do skladov              

 Potreby do kuchynky HP  

      

b) Rekonštrukciu HP na MŠ Bradáčova: 

 Úprava osvetlenie na pergole 

 Oprava stropov 

 Montáž LAN, EZS a tel. ústredne 

 

 

3. Dotácie na prenesené kompetencie (PK) zo ŠR na predškolákov vo výške 18 500 € 

Výtvarný materiál (vodové farby, nožnice, temperové farby, lepidlá, plastelína, pastelky, 

náčrtníkový papier, vlnkový papier, farebný papier, výkresy, fotokartón, akvarelový 

kartón, voskovky, modelovacia hmota), pracovný materiál pre deti (stuhy, gombíky, 

pohyblivé oči, aj.), predplatné časopisu Vrabček, Včielka, Predškolská výchova, tonery, 

notebook, tlačiareň, lampa do projektora, reproduktory, puzzle, gymnastické stuhy, 

Magicube (kocky, zvieratá, hmyz), guľôčková dráha, dopravné značky, domček pre 

bábiky, stavebnice, zatĺkanie, spoločenské hry, dom s nábytkom, košík s ovocím, 

príslušenstvo do detskej kuchynky, hrkajúce vajíčka, farby na tvár, kočíky, USB kľúč, 

myš, klávesnica, labyrint slimák, kostýmy, vestičky, čiapky profesia, penové lopty, 

ľudské telo- orgány, podložky náučne, knihy pre deti, plavecký výcvik pre deti EP 

Hoštáky (plávanie vo výukovom bazéne na jeseň 2019), odmeny pre učiteľky vyučujúce 

deti predškolského veku.  

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu na stravu pre deti predškolského veku a pre deti 

v HN 

 

Dotácia vo výške 13 914 € bola použitá vo výške 13 687 € na nákup potravín pre deti 

predškolského veku a pre deti v HN a na vykrytie škody na potravinách vo výške 227 

€ v dôvodu zatvorenia prevádzky (COVID-19). 

 

5. Vlastné príjmy 

 Nevyčerpané školné z roku 2019 vo výške 28 631 € 

 Prijaté školné za rok 2020 vo výške 36 738 €   

 Réžia za stravu zamestnancov, detí  a cudzích stravníkov vo výške 15 791 € 



 Za poskytnuté služby- pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne na základe Zmluvy 

o poskytovaní služieb s ZŠ a MŠ Turá Lúka vo výške 782 € 

 Za poskytnutý materiál- súťaž „ Múdre hlávky“ vo výške 19 € od ZŠ a MŠ Turá 

Lúka 

Príjmy zo školného boli použité na úhradu: nepremokavé plachty, ovocie pre deti, oprava 

brány na EP SNP a MŠ Bradáčova, služby spojené s virtuálnou knižnicou, koberce na EP 

Hoštáky spolu s dopravou, čistiace a dezinfekčné potreby, hygienické potreby, Mikulášske 

sáčky pre deti, povlečenie a uteráky pre deti EP SNP, uteráky pre dospelých na EP SNP, 

poistenie detí, farby a laky, odmeny pre deti v rámci súťaže Múdre hlávky, tablo pre deti EP 

Hoštáky, servisné práce spojené s IT, údržbový materiál, výmena zámkov a kovania na dvere 

EP Hoštáky, oprava rozbitej sklenej výplne a zabezpečenie okna PVC panelom na EP 

Hoštáky, triedne knihy, osobné spisy, osvedčenia, služby spojené s výkonom zodpovednej 

osoby, telefónne poplatky, správa IT, servis hasiacich prístrojov a hydrantov, pracovný 

a výtvarný materiál, dekoratívny materiál, aj.  

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

služba, kontrola hasiacich prístrojov, údržbový materiál, servis výťahov, spotreba zemného 

plynu, deratizácia, odber kuchynského odpadu, servis programu ŠJ 4, všeobecný materiál pre 

kuchárky, služby spojené s BOZP, kuchynské linky do hospodárskeho pavilónu EP Hoštáky 

a MŠ Bradáčova, stoličky pre kuchárky na MŠ Bradáčova, kontrola zmäkčovačov vody, 

služby spojené s čistením komínov, tlačiarenské služby (poštové poukážky), čistenie lapača 

tukov, utierky pre kuchárky, umývačka riadu pre EP SNP, oprava konvektomatu, kancelársky 

nábytok pre vedúcu ŠJ, aj.  

Príjmy za poskytnuté služby- pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne vo výške 781,68 € boli 

použité na nákup pracích prostriedkov, šijacie potreby pre práčku, regále, žehlička, aj.  

6. Príjmy zamestnávateľa na stravu zamestnancom MŠ 

Zamestnávateľ poskytol zamestnancom príspevok na stravovanie (55% z ceny jedla) vo výške 

7 331 €. 

7. Príjmy zo Sociálneho fondu ako príspevok na stravu zamestnancom MŠ 

Príspevok na stravovanie v celkovej výške 540 € bol poskytnutý zamestnancom zo sociálneho 

fondu. 

8. Kapitálové vratky 

Kapitálové vratky vo výške 3 204,98 € boli vrátené v celej výške (100%) zriaďovateľovi MŠ 

na základe ŽOPky č. 4 (refundácia vynaložených nákladov) v rámci projektu „Zníženie EN 

budov v MŠ“. 

9. Dobropisy 



Príjmy z dobropisov za rok 2019 za dodávku plynu vo výške 1 112,83 € boli použité na 

úhradu faktúr za dodávku plynu a dobropis za dodávky tepla vo výške 8 630,02 € boli použité 

na vzájomné započítaní pohľadávok súvisiacich s dodávkou tepla a teplej vody.  

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

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

k zamestnaniu 2“) 

V roku 2019 a 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 1 a 2“. 

Výška finančného príspevku za rok 2020 činila 3 391,73 € a boli použité na úhradu miezd, 

odvodov, odmien pre mentora a maňušky pre deti.  

V roku 2019 uzatvorila Materská škola spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové 

Mesto nad Váhom Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004. Výška finančného príspevku za rok 2020 činila 

723,04 €, ktorá bola použitá na mzdy, odvody.  

11. Finančný príspevok v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ 

cez UPSVaR 

MŠ sa zapojila v roku 2020 do projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ a obdŕžala 

finančné prostriedky vo výške 136 498,79 €, ktoré boli použité na úhradu miezd a odvodov.  

12.  Dary v roku 2020: 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú EP, Hoštáky 671/12, Myjava 

a EP, SNP 407/1, Myjava, uzatvorila Zmluvu so Slovenským futbalových zväzom a obdŕžala 

tričká pre trénerov, deti a grant vo výške 600 €, ktorý použila ako odmenu trénerom 

zapojených do projektu „Dajme spolu gól“.  

Rodičovské združenie Bradáčik prijalo: 

 dar (2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO za rok 2020) vo výške 2 999,76 

€, ktorý použije v roku 2021 na opravu pieskovísk.  

Občianske združenie Veselé deti materskej škôlky Hoštáky prijalo: 

 dar (2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO za rok 2020) vo výške 935 €, 

ktorý využije v roku 2021 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. 

Rodičovské združenie Vŕšok : 



 bude až od roku 2022 prijímateľom 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov FO, PO.  

V. 

Rozbor čerpania výdavkov materskej školy 

Bežné výdavky 

1. Mzdové prostriedky, z toho                                                       534 487 € 

Odmeny z PK (z predškolákov pre učiteľky)                                      600 € 

Odmeny z OK                                                                                   5 634 € 

 

2. Odvody                                                                                          181 512 € 

            Spolu                                                                                              715 999 € 

3. Tovary a služby  

Cestovné                                                                                                           438 € 

preplatené zamestnancom materskej školy                              

Energie: 

 plyn                                                                                                    1 495 € 

 elektrická energia                                                                             10 699 € 

 vodné a stočné, zrážky                                                                       9 342 € 

 tepelná energia                                                                                 56 876 € 

 

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 

 

 

V októbri 2017 boli v pavilónoch Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava a EP, Hoštáky 

407/1, Myjava zapojené tepelné čerpadlá na ohrev teplej vody v rámci projektu Zníženie EN 

budov MŠ v Myjave. Od novembra 2017 sa výrazne zvýšila spotreba elektrickej energie 

a s tým súvisiace výdavky. Znížená spotreba elektrickej energie za mesiac apríl, máj 2020 

bola z dôvodu uzatvorenia prevádzky v MŠ a na EP ( COVID-19). 

 

 

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 

 

 

Po realizácii projektu ,,Rozširovanie kapacity v MŠ“ došlo k zníženie spotreby plynu na EP 

Hoštáky. MŠ uzatvorila so Slovenským plynárenským priemyslom Dodatok o dodávke 

zemného plynu, v ktorom žiadala o zníženie harmonogramu budúcich platieb na rok 2020. 

V súvislosti s týmto dodatkom vznikol MŠ v mesiacoch november (za obdobie od 11.1-

30.11.2020 a december 2020 (za obdobie od 1.12.-31.12.2020) pri vyúčtovaní nedoplatok. 

 

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. Dobropis za rok 2020 obdŕžala MŠ vo výške 9 282 €. Od marca do mája 

2020 boli znížené dodávky tepla a teplej vody vzhľadom na uzatvorení prevádzky MŠ a EP 

(COVID-19). 

 

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 to, že budovy MŠ a EP sú majetkom Mesta Myjava, MŠ zaslala zriaďovateľovi  

na jeseň 2020 žiadosť o riešenie tejto situácie. Po dohode s vedením Mesta Myjava oslovila 

MŠ firmu Aquadefekt, ktorá lokalizovala presné miesto úniku vody (pavilón A- priestor pod 

schodmi) a firma Kompez vykonala opravu rozvodov. Po odstránení vzniknutej závady došlo 

k výraznému zníženiu spotreby vody na EP Hoštáky. Táto skutočnosť sa premietla až v roku 

2021.  
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Poštové služby                                                                                                          102 € 

 

Telekomunikačné služby 

 telefónne poplatky                                                                                     2 096 € 

 

Interiérové vybavenie                                                                                            11 540 € 

kancelárske skrine a stôl pre vedúcu ŠJ a administratívnu pracovníčku, kancelársky nábytok 

pre riaditeľku a účtovníčku, regále do hospodárskeho pavilónu a na balkóny MŠ Bradáčova, 

regále do práčovne EP SNP, skladacie dvere do MŠ Bradáčova, žalúzie, nábytok a skrine pre 

deti na EP Hoštáky, koberce na EP Hoštáky, aj. 

 

Výpočtová technika                                                                                               2 435 € 

notebooky pre EP Hoštáky, notebook pre mzdovú účtovníčku, HDD, myš a klávesnica, 

reproduktory,  aj.  

 

Prevádzkové stroje a zariadenia                                                                             5 617  € 

žehlička, zásobníky na teplú vodu pre EP Hoštáky, zváračka pre údržbára, práčka a sušička do 

práčovne EP SNP, kosačka pre MŠ Bradáčova, aj.  

 

Všeobecný materiál                                                                                               26 878 € 

fotky do kroniky, balóniky, PVC obrusy, gumičky, čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné 

potreby, výtvarný a pracovný materiál, dekoratívny materiál, tonery, náčrtníkový papier, farby 

na náter, olej do kosačky, inštalatérsky materiál, ocot,  girlandy a ozdoby k MDD, sáčky do 

vysávača, , kancelársky materiál, potreby pre údržbára, paplóny, nepremokavé plachty, 

uteráky, utierky, povlečenie, laminovacie fólie, osvedčenie o absolvovanie predprimárneho 

vzdelávania, Mikulášske sáčky, odmeny pre deti v rámci súťaže Múdre hlávky, triedne knihy, 

osobné spisy, aj. 

 

Učebnicové pomôcky pre predškolákov                                                             16 176 € 

Výtvarný materiál (vodové farby, nožnice, temperové farby, lepidlá, plastelína, pastelky, 

náčrtníkový papier, vlnkový papier, farebný papier, výkresy, fotokartón, akvarelový kartón, 

voskovky, modelovacia hmota), pracovný materiál pre deti (stuhy, gombíky, pohyblivé oči, 

aj.), predplatné časopisu Vrabček, Včielka, Predškolská výchova, tonery, puzzle, gymnastické 



stuhy, Magicube (kocky, zvieratá, hmyz), guľôčková dráha, dopravné značky, domček pre 

bábiky, stavebnice, zatĺkanie, spoločenské hry, dom s nábytkom, košík s ovocím, 

príslušenstvo do detskej kuchynky, hrkajúce vajíčka, farby na tvár, kočíky, labyrint slimák, 

kostýmy, vestičky, čiapky profesia, penové lopty, ľudské telo- orgány, podložky náučne, 

knihy pre deti, aj. 

   

Pracovné odevy a obuv                                                                                          580 € 

nohavice, tričká,  rukavice, kabát, pracovná obuv pre upratovačky, práčky a údržbára  

 

Potraviny                                                                                                                152 € 

pitný režim pre deti, občerstvenie pre deti  v rámci súťaží Múdre hlávky, školské ovocie pre 

deti, aj.   

        

Benzín do kosačky                                                                                                  68 € 

       

Údržba budov a priestorov                                                                               18 611 € 

oprava stropov a osvetlenia v MŠ Bradáčova v rámci projektu „Rozširovanie kapacity v MŠ“, 

oprava rozbitej sklenej výplne na EP Hoštáky, oprava zábradlia na MŠ Bradáčova, oprava 

poškodených hracích prvkov na EP SNP, aj. 

 

Školenia, kurzy a semináre                                                                                1 405 € 

školenie pedagogický a nepedagogických zamestnancov 

 

Konkurzy, súťaže, kultúrne podujatia                                                                   161 € 

plavecký výcvik pre deti EP Hoštáky 

 

Všeobecné služby                                                                                               4 998 €  

revízne správy, tlačiarenské služby, činnosť v oblasti BOZP, podpora APV,  kontrola 

hasiacich prístrojov a hydrantov,  aj. 

   



Špeciálne služby                                                                                                    21 295 € 

webhosting, správa IT infraštruktúry, servisné práce, montážne práce, zodpovedná osoba, 

služby spojené s projektom „Rozširovanie kapacity MŠ v Myjave“, odmena trénerovi v rámci 

projektu „Dajme spolu gól“, dohody o vykonaní práce súvisiace s programom Softip a 

WinIbeu, dohody o vykonaní činnosti mzdového účtovníctva, rekonštrukcia malej a veľkej 

brány na MŠ Bradáčova a EP SNP, zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní školenia v 

mzdovom programe, výmena zámkov a kovania v hospodárskom pavilóne EP Hoštáky,  aj. 

 

Príspevok na rekreáciu                  3 116 € 

 

Poplatky a odvody                                                                                                   1 224 € 

bankové poplatky (pri zmene bankovej inštitúcie zriaďovateľa a organizáciách v pôsobnosti 

mesta Myjava v lete 2020, došlo k 68% zníženiu bankových poplatkov) 

 

Stravovanie                                                                                                             7 331 € 

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

   

Poistenie detí                                                                                                             378 € 

 

Poistenie majetku, strojov a zariadení                                                                   2 466 € 

 

Prídel do SF                                                                                                           3 740 €  

(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                                                      

 príspevky na životné jubileum 50 rokov                                                                     

 

Komunálny odpad                 1 825 € 

odpad v rámci projektu „Rozširovanie kapacity MŠ v Myjave“, bežný komunálny odpad 



4. Transfery  

Nemocenské dávky                                                                                                   1 612 € 

 

Členské príspevky             400 € 

členské príspevky Rodičovskému združeniu Bradáčik a Rodičovskému združeniu Vŕšok 

 

VI. 

Rozbor čerpanie výdavkov školských jedálni  

 

1. Mzdové prostriedky                                                                                 88 984 € 

z toho odmeny                                                                                                 653 € 

2. Odvody                                                                                                       28 443 € 

Spolu                                                                                                         117 427 € 

 

 

3. Tovary a služby 

 

Energie  

 plyn                                                                                         171 € 

 

Cestovné a poštové poplatky                                                                                         39 € 

 

Interiérové vybavenie ŠJ                                                                                          9 412 € 

kancelársky nábytok pre vedúcu ŠJ a administratívnu pracovníčku, kuchynské linky do MŠ 

Bradáčova a EP Hoštáky 

 

Výpočtová technika             934 € 

notebook pre vedúcu ŠJ a administratívnu pracovníčku 

 

Prevádzkové stroje a prístroje do ŠJ                                                                         1 858 € 



umývačka riadu pre EP SNP, kuchynské roboty pre MŠ Bradáčova a EP Hoštáky 

 

Všeobecný materiál                                                                                                     2 410 € 

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

kuchynské potreby, utierky pre kuchárky, aj. 

 

Pracovné odevy, obuv                          915 € 

 

Údržba strojov a zariadení                    269 € 

oprava konvektomatu 

  

Potraviny                       54 617 € 

úhrada faktúr za potraviny (desiata, obed, olovrant pre deti, obed pre zamestnancov)  

 z toho dotácia na stravu vo výške 13 686 € pre deti predškolského veku 

 

Školenie                                                                                                                              0 € 

 

Všeobecné služby                                                                                                         1 371 € 

 revízie, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, servis výťahov, deratizácia, aj. 

 

Špeciálne služby                                                                                                           1 021 € 

preprava desiatej, aktualizácia programu ŠJ4, čistenie lapača tukov, aj. 

 

Príspevok na rekreáciu                       1 338 € 

 

Prídel do SF (1 % z hrubých miezd)                                                                                671 € 

 

Manká a škody na potravinách                          227 € 



manká a škody na potravinách z dôvodu zatvorenia prevádzky v súvislosti s COVID-19 

 

Komunálny odpad                                                                                                      1 802 € 

 

4. Transfery 

 Nemocenské                                                                                          567 € 

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 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, učiteľky Mgr. Ľubica Dobiášová a 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, Mgr. Lenka Krč-Turbová, vysokú školu sociálnej práce majú ukončenú učiteľky 

Mgr. Anna Zelenáková a Mgr. Ivana Kubová, prvú atestáciu má ukončenú zástupkyňa 

Alžbeta Mockovčiaková, Jana Mizeráková a Jana Turanová.   

Vývoj platov nepedagogických zamestnancov v rokoch 2019 a 2020 

Od 1.1.2019  nová stupnica platových taríf pre nepedagogických zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.  

Od 1.1.2020  navýšenie platov nepedagogickým zamestnancov o 10%.  

Vývoj platov pedagogických zamestnancov v rokoch 2019 a 2020 

 

Od 1.1.2019 navýšenie platov pedagogickým zamestnancom o 10 %. 

Od 1.9.2019 navýšenie platov pedagogickým zamestnancom o 10%. 

Od 1.1.2020 navýšenie platov pedagogickým zamestnancom o 10%.  


