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Plnenie rozpočtu za rok 2014 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú 
školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec 

 

  V roku 2014 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 3 základné školy, 1 
základná umelecká škola, 6 materských škôl, 8 školských jedální a Stredisko služieb škole. 
Oproti roku 2013 pribudlo zariadenie Materská škola  Slnečné jazerá  2764, ktorého súčasťou 
je aj školská jedáleň. 

Finančné prostriedky určené na financovanie ZŠ (prenesených kompetencií) boli 
rozpočtované v kapitole MŠ SR a poskytované mestu Senec ako zriaďovateľovi ZŠ 
prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave, odboru školstva účelovo ako normatívne 
a nenormatívne finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky sa zúčtovávajú Daňovému 
úradu a zároveň Ministerstvu školstva SR v Súhrnnej správe o hospodárení. Normatívy pre 
všetky školy na rok 2014 boli zverejnené na internete v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 
Z.z. a v znení nariadenia vlády č. 29/2009 Z.z. a 598/2009 Z.z. V normatívoch pre školy 
a školské zariadenia boli zohľadnené finančné prostriedky na záväzky vyplývajúce zo zákona 
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Financovanie regionálneho školstva v roku 2014 upravuje zákon NR SR č. 597/2003 
Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení  zmien a doplnkov zákona č. 
523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 
Z.z.,462/2008 Z.z., zákona č. 179/2009 Z.z., a zákona 184/2009 Z.z, zákona č. 38/2011 Z.z. 
a 390/2011 Z.z, 325/2012 Z.z, zákona č. 345/2012 Z.z. a zákona č. 81/2013 o uznávaní 
odborných kvalifikácií. 

Normatívy na rok  2014 pre školy všetkých zriaďovateľov boli vypočítané v súlade 
s Nariadením  vlády č.630/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rozpísané normatívne 
príspevky zahŕňajú oproti r. 2013 dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na 
pokrytie nákladov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 441 z 11. Decembra 2013 na: 

‐ Zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva 
o 5% a 

‐  Zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 16 €,  

pričom MŠ SR odporučilo riaditeľom, aby v r. 2014 okrem úpravy tarifných platov 
nepedagogických zamestnancov o 16 € ponechali nepedagogickým zamestnancom 
regionálneho školstva v navýšení za rok 2013 o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných 
platov formou pohyblivej zložky mzdy. V ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec  bola 
táto zložka ponechaná vo forme osobných príplatkov. Normatívne príspevky pre školy 
a zriaďovateľov zahŕňajú aj finančné prostriedky na kreditné príplatky pre tých 
zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2013. Ostatní, 



ktorí  získavajú nárok na vyplácanie kreditného príplatku  sú dofinancovaní prostredníctvom 
dohodovacieho konania. 

Normatívny príspevok pre ZŠ na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov 
a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na 1 žiaka školy pre 
kalendárny rok. Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu. 

 V r. 2014 bol zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za 
sústavnú prípravu na povolanie 

‐ 95% z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom a  

‐ 80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom. 

 Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované nenormatívne 
finančné prostriedky na základne žiadosti predloženej zriaďovateľom prostredníctvom 
Odboru školstva, Okresného úradu v Bratislave a na základe údajov o počte žiakov pri zbere 
údajov, napr. na vzdelávacie poukazy, cestovné žiakom, odchodné, pre sociálne 
znevýhodnených žiakov, na asistenta učiteľa, na havárie ... 

Finančné prostriedky pre ZUŠ, materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, 
stredisko služieb škole (originálne kompetencie) sú v zmysle Z.č. 564/2004 Z.z. v znp. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a nariadenia vlády č. 
668/2004 Z.z.  v znp. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom. Pri odmeňovaní pedagogických, 
odborných a nepedagogických zamestnancov sa v r. 2014 postupuje rovnako, ako v prípade 
prenesených kompetencií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013. 

Zároveň v roku 2014 dostali materské školy od Ministerstva školstva prostredníctvom 
Okresného úradu v Bratislave finančné prostriedky pre deti, ktoré majú jeden rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky podľa počtu nahlásených detí. 

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na rok 2014 boli 
delimitované z odboru školstva, Okresného úradu v Bratislave  v celkovej výške 2  527 018 €. 
Pôvodný rozpočet určený MŠaVSR v januári 2014 bol stanovený vo výške 2 472 484 €, po 
úprave rozpočtu v septembri 2014 bol 2 502 524 €, po dohodovacom konaní so 
zriaďovateľom boli poskytnuté OÚ finančné prostriedky na kreditné príplatky vo výške 4 749 
€  a na mimoriadne odmeny 19 745 € pre pedagogických zamestnancov v ZŠ. Celkove 
poskytnuté normatívne finančné prostriedky v r. 2014 boli vo výške 2 527 018 € a presunutý 
zostatok z r. 2013 vo výške 37,11 €. 

Nenormatívne finančné prostriedky boli poskytnuté a čerpané nasledovne: 

‐ Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
630/2008 Z.z. §9 ods.8 v znení neskorších predpisov stanovilo MŠ SR na kalendárny 
rok 2014 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 29,30 €) boli poukázané podľa 
požiadaviek škôl vo výške  39 309 € a plne vyčerpané, 



‐ Finančné prostriedky na dopravné žiakov vo výške 31 823 €  poukázané školám 
podľa ich požiadaviek  a v plnej miere vyčerpané, 

‐ Finančné prostriedky na odchodné pri prvom odchode do dôchodku boli poukázané 
ZŠ J.G. Tajovského podľa ich požiadavky vo výške 7 114 € a vyčerpané v plnej 
výške, 

‐ Finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (v zmysle 
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl, stred. škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov)  vo výške 102,50 € na 1 žiaka boli poukázané školám  
vo výške  820 € a  vyčerpané v plnej výške, 

‐ Finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov poukázané vo výške 400 € na 
ZŠ Tajovského a vyčerpané, 

‐ Finančné prostriedky na haváriu  poskytnuté  vo výške 1 800 € na opravu prívodu 
vody na ZŠ s VJM boli presunuté do r. 2015, 

‐ Finančné prostriedky na asistenta učiteľa na ZŠ s VJM poukázané vo výške 7 800 € 
a v plnej výške vyčerpané. 

Ďalšie finančné prostriedky od štátu:  

‐ Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi ako príspevok na stravné a školské 
potreby poukázané na ZŠ a MŠ v celkovej výške 1 969 €, 

‐ Finančné prostriedky od odboru školstva, Okresného úradu v Bratislave  na súťaže  
organizované v ZŠ a ZUŠ v Senci  (ceny, občerstvenie, ...)  poskytnuté v roku 2014 vo 
výške 4 413 €, 

‐ Finančné prostriedky z Úradu práce soc. vecí a rodiny na pracovníka v chránenej 
dielni v roku 2014 vo výške 2 696 €, 

‐ Finančné prostriedky od Projektovej kancelárie Úradu informácií a prognóz školstva 
refundácia miezd pedagogických zamestnancov na ZŠ Mlynskej v r. 2014 vo výške  
408 €, 

‐ Dotácia z BSK na úhradu časti nákladov na projekt ˝Rekonštrukcia fasády – 
odstránenie havarijného stavu˝ vo výške 5 000€. 

‐ Dotácia z MsU v Senci  vo výške 1 250 €  na ZŠ Tajovského na bežné výdavky  na 
súťaže  

Dotácie školám a školským zariadeniam v pôsobnosti mesta Senec boli použité nasledovne: 

‐ Na prenesené kompetencie v celkovej výške  2 623 196 €, príjmy z prenájmu ZŠ 
v roku 2014 predstavovali 27 458 €, príjmy z dobropisov 2 004 €, dary 3 013 €. 



‐ Mesto Senec z vlastných finančných prostriedkov poskytlo 1 753 € na úhradu 
cestovných nákladov žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí 
Mesta Senec-Svätý Martin, Červený majer, Horný dvor, tieto boli v plnej výške 
vyčerpané. 

‐ Mesto Senec poskytlo dotáciu  vo výške 1 250 € na ZŠ Tajovského – bežné výdavky 
na súťaže. 

‐ Na originálne kompetencie vo výške 2 712 489 € od mesta na bežné výdavky, príjmy 
z prenájmu priestorov a príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ , ŠKD, 
ZUŠ, príjmy za stravné v ŠJ a príjmy z autobusu  predstavovali v r. 2014 spolu  255 
521 €, na bežné výdavky boli čerpané  vo výške  239 985 €. 

‐ Finančné prostriedky pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky na rok 2014 boli  poskytnuté podľa počtu detí, ktoré majú 1 rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013, výška príspevku 
na výchovu a vzdelávanie na 1 dieťa je určená ako 15 % sumy životného mimina pre 
jedno nezaopatrené dieťa v zmysle § 6 b zákona 597/2003 Z.z. poukázané a vyčerpané 
v r. 2014 vo výške 36 985 €.  

Okrem pridelených finančných prostriedkov na bežné výdavky Mesto Senec poskytlo 
kapitálové finančné prostriedky pre  školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 
129 485 €. Tieto finančné prostriedky boli v vyčerpané nasledovne: 

‐ ŠJ pri ZŠ Tajovského – 4 894 € na plynovú panvicu a 15 534 € na umývačku riadu 
z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ Tajovského, 

‐ ŠJ pri ZŠ Mlynská – 14 726 € na konvektomat a 10 547 € - na umývací stroj pásový, 

‐ ŠKD pri ZŠ s VJM – 500 € notebook, 

‐ ŠJ pri ZŠ s VJM – 2 889 € výpočtová technika a zostava nábytku, 

‐ ZUŠ – výpočtová technika a zvuková aparatúra spolu vo výške 2 645 €, 

‐ MŠ Košická – kuchynská linka do výdajne jedál, interaktívne tabule, škrabka na 
zemiaky a krájač zeleniny spolu vo výške 6 514 €, 

‐ MŠ Kysucká – interaktívne tabule, sporák a umývačku riadu spolu vo výške 9 495 €, 

‐ MŠ Fándlyho – 1 797 € na interaktívnu tabuľu, 

‐ MŠ Kollárova – hraciu zostavu s dopadovou plochou na ihrisko spolu vo výške  
20 573 €, 

‐ MŠ Slnečné jazerá – nové vybavenie škôlky výpočtovou technikou, interaktívne 
tabule, zostava na školské ihrisko, sušička, práčka  kuchynská  zostava,  vybavenie 
školskej jedálne – mixér, rezačka mäsa, ... celkom vo výške  37 109 €. 



V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 412 z 1. októbra 
2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve  v znení nariadenia vlády SR č. 519/2006 Z.z, NV SR č. 
623/2007 Z.z., NV SR č. 412/2008 z.z., NV SR č. 276/2010 Z.z., NV SR č. 531/2010 Z.z. 
a NV SR 415/2012 Z.z. mesto Senec pridelilo neštátnym školám finančné prostriedky 
v celkovej výške 585 383 € nasledovne: 

‐ Súkromná materská škola Fándlyho   62 719 € 

‐ Súkromná materská škola Senec-Sv. Martin  64 564 € 

‐ SZUŠ R. Madarászovej               230 146 € 

‐ SZUŠ ATELIÉR     50 090 € 

‐ Súkr. liečebno- výchovné sanatórium             177 864 € 

Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté na mzdy a prevádzku jednotlivých zariadení.  

 

 

26.2.2015        Ing. Poizlová Edita 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


