
Komentár 

Dotácia od štátu bola Obcou prevádzaná mesačne v súlade s relevantným VZN vo výške 1507,-€ na 1 

dieťa a rok 2013. Počet detí bol 40. Prepočítaný počet detí v SMŠ Lienka na stránke MF SR bol 1092,0. 

Čerpanie podielových daní od štátu bolo na 97,67%. Na neštátne školstvo v Obci Smolenice to činilo 

sumu 63.161,47 €. SMŠ Lienka dostala celkom: 60.280,-€. 

Finančné prostriedky na deti predškolského veku sme čerpali vo výške 1.822,-€. Zakúpili sme učebné 

pomôcky, tonery do farebnej tlačiarne, detské knihy a pracovné zošity. Elektronický výkaz 

o hospodárení s týmito prostriedkami sme odoslali na KŠÚ ( MV SR), je prílohou Správy 

o hospodárení. 

Školné- mesačný poplatok bol 50,-€, vyberalo sa 11 mesiacov v roku, okrem augusta. V rámci 

sociálneho programu (viď princípy a ciele Školského vzdelávacieho programu) sme uplatňovali úľavu 

na súrodencov vo výške 50%  a  deti, ktoré mali závažné dôvody neprítomnosti v materskej škole 

(rodičia vopred požiadali o prerušenie dochádzky, riaditeľstvo vydalo rozhodnutie o prerušení)  

nemuseli uhrádzať poplatok. Zápisné na celý školský rok bolo 10.- €. Všetky informácie mali rodičia 

v Školskom poriadku. 

Dane SMŠ Lienka Smolenice ako právnická osoba neplatila, pretože dotácia štátu je nezdaniteľná 

a pri vyplňovaní daňového priznania uvrhla náš základ dane do mínusových hodnôt. Platili sme však 

pravidelne a načas dane z príjmov fyzických osôb a to vo výške 4.992,13 € za celý rok 2013. 

Mzdy zamestnancov: zamestancov na pracovnú zmluvu bolo 5, priemerný prepočítaný počet 5,0. 

Dohodári (DoPČ PP) dvaja. Pedagogickí zamestnanci 4,  nepedagogickí zamestnanci  3.  Mzdy boli 

vypočítané podľa tabuliek tarifných platov s príplatkami vyplývajúcimi zo zákona č.317/2009 Z.z. 

o odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v znp, Všetky učiteľky vrátane riaditeľky 

mali splnené kvalifikačné predpoklady a boli zaradené do triedy: 8, pracovnej triedy: 1. Dve učiteľky 

mali splnené roky pedagogickej praxe na najvyšší príplatok k tarifnému platu. Mzdové prostriedky 

nám nepostačovali na pokrytie skutočne odpracovaného pracovného času pre 7-mich zamestnancov, 

naše učiteľky boli  7,5 hod. denne prítomné v práci a neodchádzali po 5,5 hodinách domov ako je to 

v okolitých materských školách.  Prevádzka SMŠ: 6,00-17,15 h. 

Odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní boli vysoké , ale primerané vymeriavacím základom, ich 

výšku určil príslušný softvér poisťovne pri podávaní elektronických mesačných výkazov. Nemáme 

žiadne neuhradené záväzky voči SP, VšZP, Dôvere a DÚ.  Sociálny fond za celý rok bol vytvorený vo 

výške 3.034,10 €, čerpanie: 3.034,10 €, zostatok: 0,00 €. Príspevok zamestnávateľa na stravné 

zamestnanca bol v zákonnej výške 2,20 € na 1 deň.  

V rámci prevádzkovej réžie boli zakúpené učebné pomôcky, farebná tlačiareň, tonery na projekt 

Zážitkový zošit, monitor k PC,  odborná pedagogická literatúra, detské knihy, pracovné zošity, stolové 

hry, matematické hlavolamy, PC  edukačné programy, DVD, CD, výtvarný a pracovný materiál, hračky 

pre chlapcov-dopravné prostriedky, lego, hračky pre dievčatá – bábiky, kočík, kaderníctvo, kuchynka, 

hudobné nástroje, telocvičné náčinie a náradie, látka na kostýmy pre dramatický krúžok, látka, čipky, 

mašle na ľudové kroje pre folklórny súbor Lienky. Na údržbu a obnovu interiéru a exteriéru materskej 

školy boli zakúpené syntetické farby, eternex, lak na drevo, riedidlá, štetce,potreby na opravu 

elektroinštalácie, opravy WC a umývadiel,  piesok, hojdačky,prenosný stojan s tabuľou, police 



a skrinky do skladu UP, poličky na uteráky   do detskej umyvárne. V prevádzkovej réžii sú zahrnuté 

úhrady energií, platby za  pevnú  telef.  linku, mobilné služby, internet, réžijné náklady na Školskú 

stravovňu. Taktiež sme doplnili riad v našej kuchynke, prenosné termotašky,hrnčeky, poháre, taniere, 

pákovú batériu do kuchynky, doplnili  sme lekárničku podľa dátumov respirácie zdravot. materiálu. 

Pohyby na účtoch -  príloha  č. 2 

  


