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II. �AS� -  FINANCOVANIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
 
A) PRENESENÉ KOMPETENCIE 
 
       Výkon štátnej správy na úseku školstva, tzv. prenesené kompetencie, ktoré zabezpe�ujú obce (výchovno 
– vzdelávací proces na základných školách – povinná školská dochádzka ) je financovaný od 1. januára 2004  
na základe Zákona �. 597/2003 Z. z.  normatívnym spôsobom. Ministerstvo školstva stanoví na príslušný rok 
normatív na žiaka základnej školy  a normatívny príspevok škole sa ur�í na základe po�tu žiakov danej školy ( 
po�et žiakov  x  normatív  = normatívny príspevok ). Z týchto FP   sú financované  mzdy a odvody u�ite�ov 
a prevádzkových zamestnancov a  prevádzkové náklady školy. Financie poskytuje štát formou štátnej dotácie 
pre základné školy mestám a mestá ich prerozde�ujú základným školám. Ide o transparentný, motiva�ný systém 
financovania, ktorý má vies� k efektívnejšiemu využívaniu prostriedkov na financovanie školstva. Najmä 
v nasledujúcich rokoch, ke� sa predpokladá, že školy v plnom rozsahu dostanú povinne od zria�ovate�a 
financie pod�a po�tu žiakov. Povinné pridelenie normatívnych príspevkov ( NP ) pre školy zo strany mesta pre 
základné školy v rámci normatívneho financovania pre rok 2006 : 

            -  85% z objemu NP na osobné náklady  
- 80% z objemu NP na prevádzkové náklady   
Zria�ovate� má v kompetencii prerozdeli� školám zvyšnú �as� normatívnych príspevkov pod�a potreby. Tak, aby 
zabezpe�il plnenie povinnej školskej dochádzky pre všetky deti na všetkých základných školách. V roku 2005 to 
bolo 2,9 mil. Sk, v roku 2006 to bude 2,7 mil. Sk. Mesto túto možnos� v roku 2005 nevyužívalo a školy dostali 
FP na prenesené kompetencie pod�a po�tu žiakov na osobné i prevádzkové náklady.  
 
Normatívy v základných školách  .... suma Sk / žiak / rok 
Rok 2004 ................. 20.999 Sk, Rok 2005 ................. 22.273 Sk 
Predpoklad na �alšie roky :  
Rok 2006 ... 23.187 Sk, Rok 2007 ... 24.100 Sk, Rok 2008 ... 25.000 Sk 
 
Tab. 2 : Finan�né prostriedky, s ktorými základné školy disponovali v rokoch 2004 a 2005 na prenesené kompetencie 
a predpokladané finan�né zdroje zo štátnej dotácie v rokoch 2006 až 2008 : 
 

prepo�ítaný po�et žiakov normatívny príspevok ( NP )  normatív na 
žiaka ( Sk ) ZŠ Hviezd. ZŠ J. Krá�a ZŠ Hviezd. ZŠ J. Krá�a 

spolu mesto 
Nová Dubnica 

rok 2004 20.999 352 500,5 7.392.000 10.510.000 17.902.000 
rok 2005 22.273 324 466 7.216.000 10.335.000 17.551.000 
rok 2006 

potreba mzdy 
potreba prev. 
potreba spolu  

rozdiel 

23.187 306 437 7.095.000 
6.432.000 
 1.377.000 
7.809.000 
 - 714.000 

10.121.000 
 8.551.000 
 2.150.000 
10.701.000  
  - 580.000 

17.216.000 
14.983.000 
 3.527.000 
18.510.000 
- 1.294.000 

rok 2007 
potreba mzdy 
potreba prev. 
potreba spolu  

rozdiel 

24.100 289 408 6.965.000 
6.372.000 
1.480.000 
7.852.000 
- 887.000   

 9.833.000 
 9.025.000 
 2.310.000 
11.335.000 
- 1.502.000  

16.798.000 
15.597.000 
3.790.000 

19.387.000 
- 2.389.000 

rok 2008 
potreba mzdy 
potreba prev. 
potreba spolu  

rozdiel   

25.000 273 371 6.825.000 
6.415.000 
1.590.000 
8.005.000 

- 1.180.000 

 9.275.000 
 9.156.000 
  2.480.000 
11.636.000 
- 2.361.000 

16.100.000 
15.771.000 
 4.070.000 
19.841.000 
- 3.541.000 

 
Poznámky : 
- normatív na žiaka na roky 2007 až 2008 je predpokladaný ( avizované zvyšovanie normatívu v súvislosti so zvyšovaním miezd 

zamestnancov v školstve – vždy od 1.7. daného roku o 8% ) 
- po�et žiakov je prepo�ítaný ( 2/3 pod�a stavu k 15.9. predchádzajúceho roku, 1/3 pod�a stavu k 15.9. daného roku, zoh�adnenie 

integrovaných detí ... ) 
- v potrebe NP je zoh�adnené : 10%-né zvýšenie energií, 8%-né zvýšenie miezd, po�et tried v danom roku a v tej súvislosti mínus 1,5  

u�ite�a pri poklese o jednu triedu ( polrok = cca 220.000 Sk ) 
- pri prepo�te potreby miezd sa vychádzalo, že v roku 2005 boli mzdy zabezpe�ené na 100% 
-       takto vypo�ítané FP na mzdy sú v prípade, že sa školám budú pride�ova� financie na mzdy pod�a odporú�anej  metodiky – tak, aby 

mali porovnate�né mzdové podmienky s ostatnými pedagogickými zamestnancami v regióne 
-       v tabu�ke nie je uvažované s príjmami školy z iných zdrojov  – už pod�a tab. 5 sú z celkového poh�adu potreby FP zanedbate�né 
 
 
B) ORIGINÁLNE KOMPETENCIE 
 
     Výkon samosprávnych funkcií na úseku školstva, ktorý zabezpe�uje územná samospráva, tzv. originálne 
kompetencie (�innos� základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, centier vo�ného 
�asu, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl ) je od 1.1.2005 
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financovaný z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a FP sú 
poukazované mestu priamo z da�ového úradu. 
     Mesto dostáva na svoju �innos� výnos dane ( každý mesiac môže by� suma iná ), kde z tejto sumy je 40% 
pod�a po�tu žiakov a detí v  školách a  školských zariadeniach spadajúcich pod originálne kompetencie, 
kde každé die�a sa násobí ur�itým koeficientom pod�a toho, akú školu, školské zariadenie navštevuje 
Táto zmena je sú�as�ou reformy verejnej správy. 
 
Je potrebné zdôrazni� : 

- mesto môže na školstvo zo svojho rozpo�tu použi� vä�šiu i menšiu sumu ako je 40%  
- v priebehu roku je možnos� navýšenia i znižovania rozpo�tu na školstvo v závislosti od výnosu dane 
- aká ve�ká suma bude pridelená školstvu, o tom rozhodujú poslanci MsZ 

Ak po�et žiakov v zariadeniach bude klesa�, bude sa úmerne znižova� aj objem finan�ných prostriedkov pre 
mesto ( uvedený objem 40% rozpo�tu mesta ). Pre mesto je teda dôležité, aby školské zariadenia navštevoval 
�o možno najvyšší po�et detí, pri�om by malo ur�itým spôsobom zvýhodni� tie školské zariadenia, ktoré sú 
„ziskové“ ( napr. skupinová forma vyu�ovania v ZUŠ, CV�  ... ) a vykrývajú stratu iných zariadení ( ŠKD, 
školské stravovanie ... ). 
 
Tab. 3 :  Výpo�et FP na rok 2006 ( pri hodnote indexu 1.470,71  )  
 

 
Typ  školského zariadenia 
 

koeficient  
zariadenia 

po�et detí 
( žiakov ) 

prepo�ítaný 
po�et 

objem FP  na 
zariadenie pod�a 

kategórií 
individuálna forma 13 256 3 328 4.894.523 ZUŠ 
skupinová forma 8 160 1 280 1.882.509 
do 3 rokov 61 1 61 89.713 MŠ 

 od 3 rokov 31 307 9 517 13.996.747 
ZŠ Hviezd. 5 40 200 294.142 ŠKD 

 ZŠ J. Krá�a 5 70 350 514.748 
CV� 5 400 2 000 2.941.420 
ŠJ - potenciálni stravníci  ZŠ  2 731+66 1 594 2.344.312 
Schválený rozpo�et mesta na rok 2006 spolu,                                                                              24.168.000 
                                          z toho bežné výdavky                                                                               21.968.000 

                                                     kapitálové výdavky                                                                           2.200.000 
   
Poznámka : po�et detí ( žiakov ) je uvedený zo štatistického výkazu pre výpo�et FP na OK pre rok 2006 ( výkaz Škol 40 – 01 ) 
 
Tab. 4 :  Predpokladaná potreba FP na OK na rok 2006 ( potreba FP vychádza z rozpo�tu roku 2005 + 10% na energie + 
8% nárast miezd od 1.7. )  
 

ZŠ Hviezdoslavova ZŠ J. Krá�a  
ŠKD      +      ŠJ ŠKD      +      ŠJ 

ZUŠ CV� MŠ 

Rozpo�et 2005 spolu, z toho 1.318.500 1.349.000 6.120.000 1.962.500 11.700.000 
osobné náklady - pol. 61+62 804.000 1.063.000 5.217.000 1.496.000 8.256.000 
prevádzkové náklady - pol. 63 514.500 286.000 903.000 466.500 3.444.000 
2005 – dotácia mesta 1.108.000 1.310.000 5.585.000 1.819.000 10.992.000 
2005 – vlastné príjmy 210.500 39.000 535.000 143.500 708.000 
Rozpo�et 2006 spolu, z toho 330.000 804.000 608.000 926.000 6.500.000 1.900.000 11.670.000 
osobné náklady - pol. 61+62 245.000 628.000 520.000 692.000 5.639.000 1.447.000 8.514.000 
prevádzkové náklady - pol. 63 85.000 176.000 88.000 234.000 831.000 453.000 3.156.000 
2006 – dotácia mesta 40.000 174.000 70.000 232.000 535.000 360.000 2.736.000 
2006 – vlastné príjmy 45.000 2.000 18.000 2.000 286.000 93.000 420.000 
Rozpo�et 2006 OK dotácia mesta spolu                                                                                                       21.968.000 
              z toho rozpo�tované pre školy a školské zariadenia na rok 2006                                                       21.872.000                                           
                         rezerva ( jubilejné odmeny ... )                                                                                                        96.000 

 
Poznámka :  

- tu�ne vyzna�ené : dotácia mesta 
- potreba pol. 63 – prevádzkové náklady ŠKD sú zarátané 1.000 Sk/die�a/rok a pri školskej jedálni 1.000 Sk/stravník/rok 
- zostávajúce FP z dotácie mesta : 96.000 sú  na jubilejné odmeny, príp. odstupné, ktoré nie sú zarátané v potrebe na mzdy ( ku 

d�u spracovania údajov neboli k dispozícii ), po optimalizácii siete MŠ bude tútú �iastku – rezervu prehodnoti� ( predpokladajú sa 
úspory ) 

 
Pri predpokladaných nákladoch ( príjem a potreba ) uvedených v tab. 3 je predpoklad vyrovnaného rozpo�tu 
v originálnych kompetenciách. Nie je však možnos� kompenzácie ( hradenie ) prevádzkových nákladov 
základnej školy – prenesených kompetencií z financií na originálne kompetencie, tak ako to bolo v roku 2005 ( 
napr. pri ŠKD ). 
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C) ZDROJE FINANCOVANIA 
 
Školy a školské zariadenia majú v sú�asnosti nasledovné možnosti zdrojov financovania: 
a) zo štátnej dotácie na prenesené kompetencie ( PK ) - normatívne príspevky na po�et žiakov ( NP ) 
b) prostriedky z podielových daní na financovanie samosprávnych �inností - originálne kompetencie ( OK ) 
c) iné zdroje : 
- finan�né prostriedky na vzdelávacie poukazy - nenormatívne FP 
- finan�né prostriedky zo štátneho rozpo�tu - nenormatívne FP ( odchodné, asistenti, dopravné ... ) 
- príspevky od rodi�ov na �iasto�nú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivos�ou 
- prostriedky z rozpo�tu mesta 
- sponzorské príspevky a dary 
- prostriedky za prenájom školských priestorov 
- projekty, granty, prostriedky z fondov EÚ 
- iné zdroje pod�a osobitného predpisu 
 
Tab. 5 : Využívanie iných zdrojov financovania škôl a školských zariadení v Novej Dubnici  
 

ZŠ Hviezdoslavova ZŠ Janka Krá�a  
PK OK PK OK 

ZUŠ 
OK 

CV� 
OK 

MŠ 
OK 

rok  2004 219.000 Sk 
= 2,88% 

23.000 Sk 
= 1,85% 

134.000 Sk 
= 1,26% 

95.000 Sk 
= 6,79% 

368.000 Sk 
= 6,36% 

171.000 Sk 
= 8,96% 

742.000 Sk 
= 6,58% 

rok  2005 360.300 Sk 
= 4,76% 

210.500 Sk 
= 15,97% 

552.000 Sk 
= 5,07% 

39.000 Sk 
= 2,89% 

535.000 Sk 
= 8,74% 

143.500 Sk 
= 7,31% 

708.000 Sk 
= 6,05% 

Poznámka : z tabu�ky vidie�, že školy a školské zariadenia sú v max. miere odkázané na dotáciu mesta  
 
D) METODIKA  pride�ovania finan�ných prostriedkov pre školy a školské zariadenia :  
prenesené kompetencie ( PK )  
originálne kompetencie ( OK )  
 
Metodika vychádza : 

- �o je zamestnávate� povinný plni� v rámci platu 
- z finan�ných podmienok, ktoré mali zamestnanci v predchádzajúcom roku  
- porovnate�nosti finan�ných podmienok zamestnancov v PK a OK 
- kolektívnych zmlúv na školách a školských zariadeniach 
- KZ vyššieho stup�a ( Ministerstvo školstva SR a Odborového zväzu PŠaV v SR ) 
- platnej legislatívy v oblasti odme�ovania 
- zo zavedenia jasných pravidiel na financovanie povinnej školskej dochádzky a samosprávnych �inností 

 
Finan�né zabezpe�enie zamestnancov v rámci prenesených kompetencií : 

- tarifný tabu�kový plat v plnej výške pod�a prílohy �. 3 a 4 k zákonu �. 553/2003 Z. z. pre tých 
zamestnancov, ktorých škola nevyhnutne potrebuje na výkon štátnej správy – prenesené kompetencie 

- finan�né prostriedky v súvislosti s nárokovými platovými postupmi 
- finan�né prostriedky v súvislosti s úpravou platov k 1.7. ( zmena tabu�kových tarifných platov )  
- 6% osobný príplatok pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 
- príplatok za riadenie pod�a prílohy �. 6 k zákonu �. 553/2003 Z. z. ( percentuálna výška pod�a 

náro�nosti riadiacej funkcie, upravená v odme�ovacom poriadku mesta ) 
- odchodné pri prvom odchode do dôchodku – pod�a Zákonníka práce § 76 ods.6  a KZ vyššieho stup�a 

( 1+1 priemerný mesa�ný zárobok )  
- odstupné  - pod�a Zákonníka práce § 76 ods. 2 ( 2 x, príp. 3 x  priemerný mesa�ný zárobok – pod�a 

odpracovaných rokov v organizácii + 1 priemerný mesa�ný plat ) 
- odmena pri dov�šení 50 rokov veku  - vo výške tarifného platu 

 
Finan�né zabezpe�enie zamestnancov v rámci originálnych kompetencií : 

- tarifný tabu�kový plat v plnej výške pod�a prílohy �. 3 a 4 k zákonu �. 553/2003 Z. z. 
- finan�né prostriedky v súvislosti s nárokovými platovými postupmi 
- finan�né prostriedky v súvislosti s úpravou platov k 1.7.2005 ( zmena tabu�kových tarifných platov ) 
- 6% osobný príplatok pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom 
- príplatok za zmennos� u u�iteliek materských škôl ( 200,- Sk/mesiac ) 
- príplatok za riadenie pod�a prílohy �. 6 k zákonu �. 553/2003 Z. z. (  percentuálna výška pod�a 

náro�nosti riadiacej funkcie, upravená v odme�ovacom poriadku mesta ) 
- odchodné pri prvom odchode do dôchodku – pod�a Zákonníka práce § 76 ods.6  a KZ vyššieho stup�a ( 

1+1 priemerný mesa�ný zárobok )  
- odstupné  - pod�a Zákonníka práce § 76 ods. 2 ( 2 x, príp. 3 x  priemerný mesa�ný zárobok – pod�a 

odpracovaných rokov v organizácii + 1 priemerný mesa�ný plat ) 
- odmena pri dov�šení 50 rokov veku  - vo výške tarifného platu 
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Rozpo�et základným školám na prenesené i originálne kompetencie je potrebné prehodnocova� : 

- pod�a stavu zamestnancov k 1.7.  
- novej platovej tabu�ky platnej od 1.7. 
- skuto�ných výkonov školy k 1.9. – k novému školskému roku 
- finan�ných možností zria�ovate�a 
- nevyhnutnej potreby zamestnancov v základných školách, aby zria�ovate� zabezpe�il v rámci celého 

mesta plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
E) ZHRNUTIE 
 

1)  Vzh�adom na avizované zvyšovanie miezd v rezorte školstva je predpoklad zvyšovania normatívov na žiaka 
v prenesených kompetenciách, a to min. vo výške 8% osobných nákladov na 2. polrok daného roku. Táto 
�iastka predstavuje vyšší normatív o cca 900 Sk každý rok. I pri vyššom normatíve však finan�né 
prostriedky pre obe základné školy nebudú dosta�ujúce, nako�ko : 

• je potrebné po�íta� s nárastom cien energií cca o 10% ( min. v roku 2006 ) 
• naplnenos� tried v oboch školách nedosahuje 25 žiakov na triedu, �o je min. predpoklad pre 

dostatok FP pre prenesené kompetencie ( výsledok skúseností základných škôl strednej ve�kosti 
na Slovensku ) 

• v škol. roku 2006/2007 sa zníži po�et žiakov na oboch základných školách o 41 žiakov, t. zn. asi 
o 950.000 Sk ( pri normatíve  cca 23.183 Sk ro�ne x 41 žiakov ), v škol. roku 2007/2008 o 32 
žiakov ( cca 24.100 Sk x 32 žiakov  = 771.000 ... ) 

• nie sú finan�né prostriedky na vä�šie opravy a údržbu, riešenie havarijných situácií, na kapitálové 
výdavky      

  2) Z finan�ného h�adiska je potreba prehodnoti� stav na základných školách, organizáciu škôl, ich po�et, 
možnosti prevádzkovania len jednej základnej školy pri zabezpe�ení riadneho plnenia povinnej školskej 
dochádzky, vybra� školu a zvoli� termín zrušenia jednej školy.  

2) V originálnych kompetenciách zabezpe�i�, aby FP, ktoré mesto dostane do svojho rozpo�tu cez podielové 
dane boli rozpo�tované a pridelené školám a školským zariadeniam vo výške min. 40% rozpo�tu mesta ( 
teda v objeme, ktorý do rozpo�tu mesta prinesú deti a žiaci v samosprávnych �innostiach mesta ).  

3) H�ada� možnosti v prechodnom období ( 2006 – 2008 ) finan�ne dotova� prevádzku tých škôl a školských 
zariadení, ktorým normatívny príspevok zo štátnej dotácie a pomerná �as� z podielových daní nevychádza na 
ich riadnu prevádzku a to navýšením rozpo�tu v originálnych kompetenciách. Tak, aby všetky školy a školské 
zariadenia mali zabezpe�ený vyrovnaný rozpo�et.  

4) Vytvori� rezervu v rozpo�te mesta pre riešenie príp. havarijných situácií a vä�ších opráv a rekonštrukcií – 
v rámci finan�ných prostriedkov na kapitálové výdavky. 

5) Prijatím metodiky pride�ovania finan�ných prostriedkov na mzdy pre zamestnancov v školách 
a školských zariadeniach vytvori� porovnate�né mzdové podmienky v rámci všetkých škôl a školských 
zariadení v Novej Dubnici i porovnate�né podmienky v rámci regiónu. 

6) Prehodnoti� pride�ovanie finan�ných prostriedkov základným školám pod�a normatívnych 
príspevkov. Z dôvodu, že mesto je nielen povinné vytvori� podmienky na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, ale i vytvori� porovnate�né podmienky na oboch štátnych školách. 

7) Prehodnoti� po�et zamestnancov a ich nápl� na školách a školských zariadeniach s cie�om zlepšenia 
organizácie práce, vytvorenia porovnate�ných podmienok prevádzkovým zamestnancom, zracionalizova� 
po�et zamestnancov ... 

8)  Využi� kompetencie zria�ovate�a pri uplatnení ust. § 5 ods.7 zákona 596/2003 Z. z. s cie�om, aby v tomto 
zmysle sa h�adali možnosti finan�ných úspor. ( schva�ovanie po�tu prijímaných žiakov na jednotlivé školy 
a školské zariadenia ). 

9) Optimalizova� sie� materských škôl s cie�om zníženia nákladov na die�a, využitia vo�ných kapacít    
v materských školách, zníženia prevádzkových nákladov.  
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Tab. 6 : Hospodárenie škôl a školských zariadení – rok 2004 
 

ZŠ  Hviezdoslavova ZŠ  J. Krá�a   ZUŠ CV�    MŠ 2004 PK – prenesené kompetencie 
OK – originálne kompetencie 

PK OK PK OK OK OK OK 
 Po�et zamestnancov -  pedagogickí 20,5 2,2 29,6 2,3 19,7 6 28 
 Po�et zamestnancov -  nepedagogickí                        6,1 3,9 10,1 4,7 4,0 2 20 

01 PRÍJEM, z toho 
( celkové zdroje školy v roku 2004 ) 9.127.000 12.405.000 5.789.000 1.909.000 11.273.000 

011 Štátna dotácia  - PK  a OK  7.392.000 1.222.000 10.510.000 1.305.000 5.421.000 1.738.000 10.531.000 
012 Štátna dotácia  -  nenormatívna ( vzd. poukazy ) 77.000  108.000   12.000  
013 Štátna dotácia  -  nenormatívne FP 4.000  26.000 40.000    
014 Ostatné  príjmy ( rod. prísp., dot. mesta, projekty) 138.000 23.000  55.000 368.000 159.000 742.000 
015 Kapitálové výdavky  271.000  361.000     

02 VÝDAJ, z toho 
( celkový výdaj školy v roku 2004 ) 9.127.000 12.405.000 5.789.000 1.909.000 11.273.000 

03 Mzdy - SPOLU   4.375.000 773.000 6.286.000 889.000 3.579.000 1.210.000 6.422.000 
04 Odvody - SPOLU  1.506.000 271.000 2.150.000 307.000 1.211.000 423.000 2.238.000 
05 Prevádzka –  SPOLU,  z toho 1.632.000 299.000 2.161.000 204.000 931.000 276.000 2.613.000 
051 a) energie, voda a telekomunikácie, z toho  924.000 71.000 1.531.000 128.000 446.000 143.000 1 889.000 
      na teplo a TÚV 601.000 34.000   1.189.264 10.000 392.000 106.000 1.374.000 
052 b) materiál 308.000 150.000 84.000 11.000 272.000 27.000 245.000 
053 c) údržba 105.000 7.000 244.000 3.000 59.000 19.000 72.000 
054 d) služby  202.000 37.000 213.000 12.000 87.000 69.000 405.000 
055 e) iné                                                                                                                                                                                                                                                                                                   93.000  89.000 40.000 67.000 1.000 2.000 

06 Kapitálové výdavky  271.000  361.000     

  priemer  nákladov na žiaka / rok / spolu PK + OK 352 ž.        25.929,- 500 ž.        24.810,- 14.545,- 4.749,- 37.829,- 

 priemer  nákladov na žiaka / rok / PK 21.000,- 21.020,-    
  priemer prevádzkových nákladov na žiaka / rok 4.636,- 849,- 4.322,- 408,- 2.340,- 687,- 8.768,- 

 priemer  miezd na 1 zamestnanca / mesiac 13.706,- 10.560,- 13.195,- 10.583,- 12.584,- 12.604,- 11.149,- 
 priemer odmien a OP na 1 zamestnanca / mesiac 1.096,- 683,- 827,- 631,- 545,- 1.729,- 278,- 

Poznámky : v mzdách ( riadok 03 ) materské školy je dotácia mesta 321.000 Sk 
 
 
Tab. 7 : Hospodárenie škôl a školských zariadení – rok 2005 
 

ZŠ  Hviezdoslavova ZŠ  J. Krá�a   ZUŠ CV�    MŠ 2005 PK – prenesené kompetencie 
OK – originálne kompetencie 

PK OK PK OK OK OK OK 
 Po�et zamestnancov -  pedagogickí 20 1 26,9 2 21 5 23 
 Po�et zamestnancov -  nepedagogickí                       5,5 3,5 6,5 4,5 3,5 2 16 

01 PRÍJEM, z toho 
( celkové zdroje školy v roku 2005 ) 9.020.000 12.374.000 6.088.000 1.972.000 11.700.000 

011 Štátna dotácia  - PK  a OK  7.216.000 1.108.000 10.335.000 1.388.000 5.585.000 1.819.000 10.992.000 
012 Štátna dotácia  -  nenormatívna ( vzd. poukazy ) 197.000  288.000   27.000  
013 Štátna dotácia  -  nenormatívne FP 39.000  101.000   32.500  

014 Ostatné  príjmy ( rod. prísp., dot. mesta, 
projekty) 212.000 215.000 223.000 39.000 503.000 94.000 708.000 

015 Kapitálové výdavky 33.000       

02 VÝDAJ, z toho 
( celkový výdaj školy v roku 2005 ) 9.020.000 12.374.000 6.088.000 1.972.000 10.986.000 

03 Mzdy - SPOLU   4.490.000 598.000 6.209.000 818.000 3.894.000 1.126.000 6.285.000 
04 Odvody - SPOLU  1.556.000 209.000 2.129.000 279.000 1.323.000 397.000 2.175.000 
05 Prevádzka –  SPOLU,  z toho 1.615.300 519.000 2.609.000 330.000 871.000 449.000 2.526.000 
051 a) energie, voda a telekomunikácie, z toho  916.000 175.000 1.814.000 164.000 435.000 229.000 1.848.000 
      na teplo a TÚV 615.000 71.000 1.436.000 76.000 359.000 197.000 1.695.000 
052 b) materiál 411.000 238.000 290.000 28.000 275.000 110.000 224.000 
053 c) údržba 32.000 31.000 171.000 23.000 9.000 6.000 216.000 
054 d) služby  179.000 13.000 286.000 25.000 149.000 100.000 220.000 
055 e) iné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         77.000 62.000 48.000 90.000 3.000 4.000 17.000 

056 f) kapitálové výdavky 33.000       

  prepo�ítaní po�et detí/žiakov za rok 2005 324 ž. 466 ž. 415 391 242 
 priemer  nákladov na žiaka / rok / spolu 27.840 26.554 14.670 5.043 45.397 
 priemer prevádzkových nákladov na žiaka / rok 6.587 6.307 2.099 3.895 34.959 
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Tab. 8 : Hospodárenie materských škôl a náklady na jedno die�a – rok 2004 
 

  
Mzdy 

a odvody 
spolu 

 
Prevádzka 

spolu,  
z toho 

 
Energie 

 
Materiál 
Údržba 
Služby 
Ostatné 

 
Náklady 

spolu 

 
Po�et  
detí 

 k 30.9. 

 
Náklady :  
na mzdy + 

 na prevádzku 

 
Celkové 
náklady 
na die�a 

MŠ Kom. Sady 1.549.000 363.000 264.000 99.000 1.912.000    
MŠ Kom. Sady - ŠJ 440.000 42.000 10.000 32.000 482.000    
 
spolu 

 
1.989.000 

 
405.000 

 
274.000 

 
131.000 

 
2.394.000 

 
70 

28.414 
5.786 

 
34.200 

MŠ Jilemnického 1.853.000 686.000 516.000 170.000 2.539.000    
MŠ Jilemnického - ŠJ 298.000 51.000 14.000 37.000 349.000    
 
spolu 

 
2.151.000 

 
737.000 

 
530.000 

 
207.000 

 
2.888.000 

 
83 

25.915 
8.880 

 
34.795 

MŠ Kuku�ínova 2.011.000 837.000 613.000 224.000 2.848.000    
MŠ Kuku�ínova - ŠJ 298.000 25.000 17.000 8.000 323.000    
 
spolu 

 
2.309.000 

 
862.000 

 
630.000 

 
232.000 

 
3.171.000 

 
84 

27.488 
10.262 

 
37.750 

MŠ SNP 1.810.000 594.000 448.000 146.000 2.404.000    
MŠ SNP - ŠJ 401.000 15.000 7.000 8.000 416.000    

 
spolu 

 
2.211.000 

 
609.000 

 
455.000 

 
154.000 

 
2.820.000 

 
61 

36.246 
9.984 

 
46.230 

 
SPOLU MŠ + ŠJ 

 
8.660.000 

 
2.613.000 

 
1.889.000 

 
723.000 

 
11.273.000 

 
298 

29.060 
8.768 

 
37.829 

 
 
 
Tab. 9 : Hospodárenie materských škôl a náklady na jedno die�a – rok 2005 
 

  
Mzdy 

a odvody 
spolu 

 
Prevádzka 

spolu,  
z toho 

 
Energie 

 
Materiál 
Údržba 
Služby 
Ostatné 

 
Náklady 

spolu 

 
Prepo�í- 

taný 
po�et 
detí 
2005 

 
Náklady :  
na mzdy + 

 na prevádzku 
( Sk ) 

 
Celkové 
náklady 
na die�a 

MŠ Kom. Sady 1 802 393 521 235 274 248 246 987 2 323 628    
MŠ Kom. Sady - ŠJ 380 506 37 884 7 534 30 352 418 390    
spolu 2 182 899 559 119 281 782 277 339 2 742 018 58 37 636 

+ 9 640 
47 276 

MŠ Jilemnického 1 581 560 655 875 457 032 198 843 2 237 435    
MŠ Jilemnického - ŠJ 296 227 47 099 10 992 36 107 343 326    
spolu 1 877 787 702 974 468 024 234 950 2 580 761 63 29 806 

+ 7 361 
37 167 

MŠ Kuku�ínova 2 210 235 732 062 613 276 118 786 2 942 297    
MŠ Kuku�ínova - ŠJ 295 000 40 848 9 473 31 375 335 848    
spolu 2 505 235 772 910 622 749 150 161 3 278 145 78 32 118 

+ 9 909 
42 027 

MŠ SNP 1 407 444 457 187 322 086 135 101 1 864 631    
MŠ SNP - ŠJ 486 412 33 672 8 256 25 416 520 084    
spolu 1 893 856 490 859 330 342 160 517 2 384 715 43 44 043 

+ 11 415 
55 458 

 
SPOLU MŠ + ŠJ 

 
8 256 000 

 
3 444 000 

 
1 702 897 

 
822 967 

 
10 985 639 

 
242 

 
34 116 

+ 14 231 

 
38 347 

Poznámka :  
1) Ur�itá rozdielnos� v spotrebe energií s III. �as�ou je spôsobená zapo�ítavaním daž�ovej vody, telekomunika�ných služieb  
     a uhradením zálohových faktúr.  
2) V tab. 9 a 10 sú náklady na die�a prepo�ítané pod�a prepo�ítaného po�tu detí v MŠ v roku 2005 ( rozdiel s výkazom Škol /MŠ SR / 1-01,  
     nako�ko deti boli prijímané do MŠ po�as roku 2005, príp. aj desiatky detí zaevidovaných v roku 2005 s nástupom v roku 2006 ) 
 


