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Predložené na Rade školy pri ZŠ s MŠ dňa: 

28. septembra 2022 

 

Schválené zriaďovateľom dňa   13.12. 2022 -uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Ružinov č. MZ č.17/II/2022 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Materskej školy pri ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 

Bratislava za školský rok 2021/2022 
 

 

 

I. a) Základné údaje   

 

Názov školy  Základná škola s materskou školou 

Adresa  školy Borodáčova 2 

Telefónne číslo  02/43630904 

Internetová adresa školy  www.borodacova.sk 

Elektronická adresa školy skola@borodacova.sk, ms@borodacova.sk 

 

Vedúci zamestnanci základnej školy s materskou školou 
 

 

Funkcia Meno a priezvisko  

Riaditeľ školy Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

Zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Natália Selecká 

Vedúce školskej jedálne Andrea Valovičová 

 

 

Členovia rady školy pri ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 

 

ZŠ s MŠ od 1.1.2020 

Termín ustanovenia rady školy  26.02.2020 ------------------------------------- 

 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr. Dáša Hitková pedagogických zamestnancov 

Členovia Renáta Harvišová pedagogických zamestnancov 

 Ing. Pavel Palásthy rodič 

 Ing. Jana Dvoŕaková rodič 

 Martin Leňo rodič 

 Mgr. Katarína Richnavská rodič 

 Andrea Valovičová nepedagogický zamestnanec 

 Mgr. Jozef Matúšek zástupca zriaďovateľa 

 Ing. arch. Lucia Štasselová zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Peter Herceg zástupca zriaďovateľa 

 JUDr. Matúš Méheš zástupca zriaďovateľa 
 

 

 

1. b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

 

Adresa 

Telefónne číslo 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

+421 48 284 111 

Elektronická adresa ruzinov@ruzinov.sk 

 

 

 

mailto:skola@borodacova.sk
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1. c)  Činnosť rady školy pri ZŠ s MŠ za školský rok 2021/2022 

 

Počet zasadnutí rady školy: 3x 

Termíny zasadnutí rady školy:  24.09.2021, 13.05.2022, 28.06.2022 

Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení úloh školy:  

• technický stav budovy a potreby školy na ďalšie roky 

• školský vzdelávací program 

• správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

• počty prváckych tried a tried MŠ 

 

Rada školy na svojich zasadnutiach prerokovala a zobrala na vedomie materiály: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy pri ZŠ s MŠ, Borodáčova 2  

  v Bratislave za školský rok 2021/2022 

- školský vzdelávací program 

Riaditeľ informoval o návrhu revitalizácie školského dvora. Zároveň predstavil návrh počtov 

prijatých detí na školský rok 2022/2023. Informoval aj o zriadení nových hracích prvkov na 

ŠD pre deti z MŠ.  

 

 

Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

Metodické združenia Renáta Harvišová 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Borodáčova 2 Predseda: Mgr. Dáša Hitková 

OZ pri ZŠ s MŠ Borodáčova 2 Katarína Richnavská 

 

CPPaP, Nevädzova 7, Bratislava 

 

PhDr. Barbora Šimková 

Pedagogická rada  

 

Metodické združenie zasadalo podľa plánu metodického združenia, 4-krát. Riešené boli 

aktuálne problémy, ktoré sa počas školského roka vyskytli, pedagógovia si vzájomne 

vymieňali svoje skúsenosti, riešili možnosti dištančného vzdelávania detí dostupnými 

prostriedkami, predkladali návrhy na štúdium odbornej literatúry. V budúcnosti bude potrebné 

pri edukačnej činnosti využívať viac digitálnu techniku, rešpektovať špecifické podmienky 

tried (heterogénne, homogénne), zlepšiť operacionalizovanie cieľov, podporovať pedagógov 

vo vzdelávaní, ktoré budú prínosom na skvalitnenie edukácie či už prezenčnou ako aj 

dištančnou formou. Pedagogická rada riešila pedagogické intervencie k aktuálnym 

výchovným a vyučovacím problémom detí; nastavovala formy edukačného procesu najmä 

počas pandemickej situácie; využívanie IKT v procese výchovy a vzdelávania.  

 

 

 

1. d); 2. a), b) 

 

Údaje o počte detí (fyzický stav k 15. 9.) 
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 Počet 

tried 

Počet detí spolu  Z toho 

začlenené 

Z toho počet  

predškolákov 

Počet detí 

s OPŠD 

Materská škola ako súčasť ZŠ 

s MŠ Borodáčova 2  

4 80 

1/22    

2/22 

3/18 

4/18   

 

0 20 0 

Spolu: 4 80 0 20 0 

 

 

e) Údaje o počte zamestnancov 

 

Materská škola/ 

Elokované 

pracovisko 

počet zamestnancov 

pedagogických  
asistentov 

učiteľa 

nepedagogických 

v MŠ v ŠJ 

Materská škola ako 

súčasť ZŠ s MŠ  

Borodáčova 2 8  0 8  0 

 

 

1. f)  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

 

pedagogickí 

zamestnanci  

Materskej 

školy ako 

súčasť ZŠ 

s MŠ  

Borodáčova 2 

počet 

začínajúci  

pedagogický 

zamestnanec 

samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

zamestnanec  

s 1. atestáciou  

zamestnanec  

s 2. 

atestáciou  

asistent  

učiteľa 

osobný  

asistent  

 2  4  2  0  0  0 

 

1. g)  Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

             

• Šarkaniáda 

• Krúžková činnosť v MŠ 

• Tekvičková slávnosť 

• Mikuláš  

• fotografovanie detí- vianočné, koncoročné  

• online vyučovanie počas COVID 19 

• spolupráca so ZŠ Borodáčova 

• spolupráca so psychológom  

• fašiangový karneval 

• Poviem ti básničku – triedna súťaž detí v prednese básni  

• návšteva knižnice 

• kurz korčuľovania 

• tvorivé veľkonočné dielne 

• Environmentálna výchova-separovanie odpadu 

• divadielka pre deti 

• hudobné programy pre deti 
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• MDD 

• Miniolympiáda v materskej škole 

• Rozlúčka s predškolákmi 

 

1. h) Informácie o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená 

 

Názov projektu Kto projekt 

vyhlásil 

Termín 

začatia  

realizácie 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

Ovocie na školách 

 

MŠ SR 9/2021 trvá 

 

S OLO separujeme OLO Bratislava 

 

9/2021 

 

6/2022 

 

 

eTwinning 

 

EÚ 9/2020         trvá 

Deň narcisov 

 

Liga proti rakovine 4/2022 4/2022 

Biela pastelka 

 

 

 

 

OZ- únia 

nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska 

 

9/2021 

 

 

 

 

9/2021 

 

 

 

 

 

Triedime použité batérie so 

Šmudlom 

 

      Sewa 

9/2020 trvá 

 

 

1. i) 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v materskej škole 

V školskom roku 2021/2022  nebola v MŠ vykonaná inšpekčná činnosť. 

 

1. j) 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

materskej školy 

 

Škola sa nachádza na sídlisku Pošeň neďaleko nákupného strediska Kocka. Súčasťou školy je 

oplotený školský areál s trávnatou plochou, multifunkčným ihriskom, trampolínou a zostavou 

športového náradia. Ihrisko je prístupné verejnosti. Školu tvoria dve budovy hlavná budova 

(označovaná ako A pavilón) a vedľajšia budova (označovaná ako B pavilón). V pavilóne A sa 

nachádzajú dve triedy MŠ pre 36 detí. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre 44 detí.  

Materská škola aktívne spolupracuje s OZ. Triedy MŠ sú vybavené dataprojektormi, 

interaktívnymi tabuľami. Vo vedľajšej budove B je telocvičňa, školská jedáleň a átrium 

s hracími prvkami. Za budovou B sa nachádza ihrisko určené pre deti z MŠ. 

 

 

1. k) 
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Informácie o oblastiach, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých 

má nedostatky  

 

S (strong) Silné stránky O (opportunities) Príležitosti 

1. Dobrá klíma školy. 

2. Učitelia, ktorí sa snažia na sebe 

pracovať a ďalej sa vzdelávať. 

3. Zodpovedný kolektív. 

4. Zapájanie sa do projektov. 

5. Vybavenie školy digitálnou 

technológiou. 

6. Škola má vynikajúcu polohu 

a prostredie, veľký školský areál. 

7. Spolupráca s centrom CPPPaP. 

8. Kurz korčuľovania a plavecký výcvik 

pre deti. 

9. Organizácia vlastných podujatí. 

10. Výborná spolupráca s rodičmi. 

11. Kvalitná mimoškolská činnosť. 

12. Moderné vybavenie školy.  

13. Zmysluplné využívanie finančných      

      prostriedkov. 

1. Poskytnúť deťom rovnaké podmienky 

pri vzdelávaní. 

2. Dbať na rovnaký prístup ku všetkým 

deťom. 

3. Deťom poskytnúť viac aktivít, ktoré 

im dopomôžu k všeobecnému 

rozvoju. 

4. Sledovať ponuky projektov a grantov 

a snažiť sa o ich získanie. 

5. Sponzorovanie školy rodičmi MŠ.  

6. Prezentácia školy v médiách. 

7. Vzdelávanie v súlade s modernými 

princípmi a trendmi EÚ. 

      11. Dobré finančné ohodnotenie učiteľov. 

 

      12. Kvalitné vzdelávanie učiteľov       

            poskytované akreditovanými      

            inštitúciami. 

W (weak) Slabé stránky T (trouble) Hrozby 

1. Nepravidelná dochádzka niektorých 

detí do školy.  

2. Ekonomická otázka škôl. 

3. Malý počet hracích prvkov na šk. 

dvore.  

1. Nové zloženie pedagogického zboru. 

2. Postavenie učiteľa na škole 

a v spoločnosti. 

3. Nedostatok kvalifikovaných učiteľov 

pre predprimárne vzdelávanie. 

4. Meniaca sa legislatíva. 

5. Nárast detí so ŠVVP. 
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5. c) 

Informácie o spolupráci materskej školy s rodičmi detí  

 

Spolupráca s rodičmi dosahovala veľmi dobrú úroveň. Rodičia finančne, materiálne  

aj organizačne podporovali každé podujatie materskej školy. Ochotne pomáhali pri 

materiálnom vybavení tried. Kúpili spotrebný a výtvarný materiál, kancelárske potreby, 

knihy pre deti, hračky, vianočnú dekoráciu, vianočný stromček, finančne podporili 

celoškolské akcie a podujatia.  

Deťom i zákonným zástupcom bol počas celého školského roka k dispozícii odborne 

a profesionálne zdatný pedagogický kolektív, ktorý sa zodpovedne venoval deťom                       

a poskytoval individuálne konzultácie zákonným zástupcom, odpovedal na otázky, 

usmerňoval ich pri výchove a vzdelávaní detí. Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne.  

      

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

                                                                                                   riaditeľ školy, v.r. 
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Príloha č. 1 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou,  Borodáčova ul.č.2,  

821 03 Bratislava 

 

 

 

 
Rada školy pri ZŠ s MŠ Borodáčova 2, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 28.09.2022 

prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava za školský rok 2021/2022 

a bez pripomienok ju vzala na vedomie. 

 

 

 

V Bratislave 28.09.2022  

 

 

  

 

                                                                                               Mgr. Dáša Hitková  

       predseda rady školy, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Príloha č. 2 
 

 

Základná  škola s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZBORY HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 

 

ZA  ROK 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Základná škola s materskou školou Borodáčova 2, 821 03  Bratislava 

 

 

 

Základná škola s materskou školou  Borodáčova je od 1.1.2020 rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom 

je  Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poskytuje základné vzdelávanie, zabezpečuje rozumovú 

výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje 

mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú 

výchovu /§5 Zákona SR č. 350/1994 Z.z./. Materská škola ako predškolské zariadenie dopĺňa rodinnú výchovu a 

výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,  jeho sociálno  – emocionálny, 

fyzický a  intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. 

 

Počet žiakov: k 31.12.2021:     353                     

Počet tried:     k 31.12.2021:      17     

Počet detí v MŠ k 31.12.2021:  80 

Škola sa zapája do aktivít: Deň zdravej výživy, ochranu života a zdravia , školu v prírode, Med a jablká nás 

zbližujú , kurz korčuľovania, Zapájame žiakov do vedomostných a športových súťaží, iBobor, okresné kolo 

olympiády ANJ, SJL, MAT,GEO , DEJ, Pytagoriáda P3, P4, P5,P6,P7,P8,Všetkovedko, Šarkaniáda, Šaliansky , 

Hviezdoslavov Kubín, Maťko, Výtvarné súťaže,  Klokanko, Maxík, Expert, Biela pastelka, Deň narcisov, Deň 

matiek, Karneval, MDD, Aktivity a projekty: Naše mesto, Separovanie odpadu, projekt Erasmus, Projekty v 

spolupráci s organizáciou Pontis, Imatrikulácia prvákov, Stridžie dni, Mikuláš, Preventívne aktivity s CPPPaP, 

Spolupráca s MŠ ( Bancíková, Exnárová, Borodáčova ), Čitateľský kolotoč, Svetový deň ochrany zvierat, Deň 

bez fajčenia, Svetový deň vody, Kyberšikana, Bezpečne na internete, Separovanie odpadu, Marec – mesiac 

knihy, spolupráca s mestskou knižnicou, Deň Zeme, Spolupráca s PF UK. 

Od 1.augusta 2017 škola uzatvorila nájomnú zmluvu s Občianskym združením ESPRIT o prenájme priestorov 

trinástich kmeňových tried, odbornej učebne a dvoch kabinetov. Tieto priestory využívajú žiaci a učitelia 

Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT. 

 

Od 1.9.2021 je uzatvorená zmluva s Ministerstvo školstva SR o nájme a podnájme nebytových priestorov  pre 

elokované pracovisko školy na Tomášikovej ulici na účely prevádzkovania školy a výuky a vzdelávania žiakov 

I. stupňa a ŠKD na dobu určitú, na obdobie piatich rokov. 

 

 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 

 

A. 

Plán práce 

Stav zamestnancov k 31.12.2021  priemerný prepočítaný evidenčný počet:        62,7760        

z toho: ZŠ – pedagogickí zamestnanci:     25,776 

odborný zamestnanci:         1,5     

nepedagogickí zamestnanci:                     7,997               

ŠKD:                      10,38             

ŠJ:            5   

asistent ZŠ:        3      

MŠ pedagogickí zamestnanci:      8 

MŠ nepedagogickí zamestnanci:      2,80       

Projekt:  odborní zamestnanci:        1,0   

Projekt:  pedagogickí asistenti:         2   

 

 

B. 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 

priemerná mzda za rok 2021 

 

 Finančné prostriedky na mzdy a platy boli vyplácané v súlade so Zákonom o odmeňovaní zamestnancov 

vo výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade so znením Zákona 

o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. 
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           tabuľka č.3 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

Tarifné platy € 572127 607189,94 106,1 

Príplatky € 73657 94060,23 127,7 

V tom: osobný príplatok € 21427 38773,36 181,0 

Odmeny € 62397 62397 100,0 

v tom jubilejné odmeny € 2870 2870 0,0 

Doplatok k platu € 0 0 0,0 

Mzdové prostriedky 

spolu € 708181 763647,17 107,8 

Priem.prep.počet zam. osoby 0 62,434 0 

Priemerná mzda € 0 1.717,33 0 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy k 31.12.2021 :  763.647,17 €.   
Priemerná mzda      1.717,33 €       

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli odvádzané v zmysle príslušných predpisov. 

269.584,75 € 

C: 

Čerpanie finančných prostriedkov na dohody 

Finančné prostriedky za dohody boli vyplatené:     18.143,00 €    

 

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 

A. Príjmy             tabuľka č.1 

Ukazovateľ 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

1. Príjmy spolu 0 78346,93 0,0 

poplatky a platby z predaja a 

služieb       

v tom:podpoložka 223002 0 32950,68 0,0 

podpoložka 223001 0 31646,63 0,0 

príjem z prenájmu 212 0 3778 0,0 

úroky z dom.úverov, vkladov 

243 0 0 0,0 

ostatné príjmy 292 0 9091,62 0,0 

granty 311 0 880 0,0 

2. Odvod príjmov MČ x 77099,33   

        

3. Výdavky spolu 1438092 1519573,43 105,7 

bežné výdavky vrátane hmotnej 

núdze 1371451 1394438,13 101,7 

na asistenta MPC 0 38302,19 0,0 

kapitálové výdavky 66641 71506,28 107,3 

obedy zadarmo 0 15326,83 0,0 
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4. Dotácie MČ 0 1530573,51 0,0 

na bežné výdavky 0 1394528,33 0,0 

na asistenta MPC 0 38302,19 0,0 

na kapitálové výdavky 0 71506,28 0,0 

obedy zadarmo 0 26236,71 0,0 

 

Príjmy z prenájmov boli naplnené z prenájmov za telocvičňu, kmeňových tried, školníckeho bytu v celkovej 

výške 3.778€. 

Príjmy z poplatkov z ŠKD, MŠ vo výške 32.950,63 €. 

Príjmy z réžia za stravné vo výške    31.646,48 €. 

Príjmy z darov, grantov vo výške 880,00 € spolupráca s nadáciou Pontis,. 

 

B Výdavky 

    Výdavky školy tvoria výdavky na prevádzkové a osobné náklady. Osobné náklady boli čerpané na mzdy, 

odvody do poisťovní, odchodné a náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti. Prevádzkové náklady tvoria 

výdavky na úhrady za cestovné náhrady /doprovod žiakov na akcie/, energie, nákup interiérového vybavenia, 

čistiacich a hygienických prostriedkov, učebných pomôcok, údržbu priestorov, prenájom kopírovacích strojov, 

telefónne poplatky, poštovné, miestne poplatky za odvoz odpadu, OON, sociálny fond, poplatky za vedenie 

účtov a iné.  

 

Okrem pridelených normatívnych prostriedkov škola mala pridelené aj nenormatívne prostriedky: 

• vzdelávacie poukazy: 7.782,00 €, 

• učebnice: 7.309,00 €, 

• asistent: 10.363,- €, 

• digitálny koordinátor: 9.000,- €, 

• pandémia: 3.760,- €, 

• dištančné vzdelávanie: 2.000,- €, 

• projekt Čítame radi: 800,- €, 

• štúdium: 350,- €  

      

Čerpanie finančných prostriedkov, na základe § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov:  

 

Z príjmov za školnícky byt a prenájom telocvične: 

• Bežné výdavky: 3.778,- €  

Z prostriedkov MČ: 

• Bežné výdavky:  163.192,10 €  

• Kapitálové výdavky: 71.506,28 €  

 

Celkové vyhodnotenie čerpania všetkých rozpočtových prostriedkov: 

 
               Tabuľka č. 2 

Ukazovateľ 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 0 78346,93 0,0 

Z toho:       

212 príjem z prenájmu 0 3778 0,0 

223 poplatky a platby z predaja a služieb 0 64597,31 0,0 

223002 Za jasle, materské školy a 

šk.druž 0 32950,68 0,0 

223001 Za stravné 0 31646,63 0,0 

243Úroky z dom. úverov a vkladov 0 0 0,0 

290 Ostatné príjmy 0 9091,62 0,0 

311 Granty 0 880 0,0 

600 Bežné výdavky /1/ 1371451 1434205,32 104,6 

Z toho:       
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610 Mzdy, platy, sl.príjmy a 

ost.os.vyr. 708181 763647,17 107,8 

Z toho:       

611 Tarifný plat vrátane náhrad 572127 607189,94 106,1 

612 Príplatky 73657 94060,23 127,7 

614 Odmeny 62397 62397 100,0 

616 Vyrovnanie platu 0 0 0,0 

620 Poistné zamestnancov a NÚP 265133 269584,75 101,7 

630 Tovary a ďalšie služby 393415 395709,6 100,6 

Z toho:       

631 Cestovné náhrady 2 1467,4 73370,0 

632 Energia, voda a komunikácie 64500 71076,06 110,2 

v tom:       

elektrická energia 14106 14105,78 100,0 

plyn 417 417 0,0 

tepelná energia 41004 47579,82 116,0 

vodné, stočné 6026 6026,12 100,0 

633 Materiál  143710 121759,52 84,7 

634 Dopravné 270 269,97 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba 111068 125708,45 113,2 

636Nájomné za prenájom 6155 6155,19 100,0 

637 Služby 67710 69273,01 102,3 

642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 

dní 4722 5263,8 0,0 

        

700 Kapitálové výdavky /2/ 66641 71506,28 0,0 

Z toho:       

710 Obstaranie kapitál.aktív 66641 71506,28 0,0 

Z toho:       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a 

zariadení 3888 8753 0,0 

716 Prípravná a projektová 

dokumentácia 0 0 0,0 

717 Realizácia stavieb a 

ich.techn.zhodn. 62753 62753,28 0,0 

718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. 0 0 0,0 

        

Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0 0 0,0 

        

        

Výdavky spolu /1+2+3/ 1438092 1505711,6 104,7 

Z toho:       

Použitie prostriedkov z mimorozpočt. 

účtu       

z darov 0 2345 0,0 

Použitie navŕš.rozp.z príjmov 3758 3758   

z príjmov, darov, poistné plnenie  - 

bežné 564 564,09 0,0 

 

3. Neproduktívne náklady 

Pokuty: 0,00 € 

 

4.  stav a pohyb pohľadávok a záväzkov    

Účet k 31.12.2021 

A. Pohľadávky   

315 001 - Ostatné pohľadávky z dobropisov 0,00 

318 000 0,00 

B. Záväzky   
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321 900 - faktúry 12/2021 2.689,35 

331 000 - zamestnanci 80.584,07 

336 000 - zúčtovanie s org. soc.a zdr.p. 51.179,50 

342 000 - daň z miezd 13.735,47 

379 000 - záväzky  954,97 

   

5.Fondy a účty organizácie 

A. sociálny fond    

 

stav na účte k 1.1.2021 3.581,55 

tvorba:    

povinný prídel z miezd za r. 2021 6.785,80 

čerpanie:   

na stravovanie zamestnancov 2.678,72 

na regeneráciu pracovnej sily  1.643,51 

na jubileá 1.030,00 

na ostatné 0,00 

konečný stav k 31.12.2021 5.015,12 

 

B Účty organizácie 

Stav účtov organizácie k 31.12.2021   

1. Výdavkový účet           90,20 

2. Príjmový účet 1.247,60 

4. Depozitný účet 146.538,01 

5. Darovací účet 2.088,84 

6. Grantový účet 1.439,00 

7. Potravinový účet 22.480,30 

8. Potravinový účet Tomášikova 4.963,50 

 

Záver: 

 
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, odmeny  a odvody do poisťovní. 
Finančnými prostriedkami na prevádzku boli pokryté všetky energie, zakúpili sa kancelárske potreby, čistiace  prostriedky, 
elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, žiacke šatňové skrinky, učebné pomôcky, prenájom kopírovacích strojov a rohoží, 
školenia, tlačiarenské služby, deratizácia, zabezpečenie ochrany osobných údajov, úhrada za poskytovanie služieb PZS, 
poplatky banke, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídel do sociálneho fondu, OON, miestny poplatok za komunálny 
odpad, oprava podláh, údržba budovy, výmena svietidiel, údržbu rozvodov elektriny, nákup radiátorových krytov, maliarske 
práce a iné.  
K 31. decembru 2021 sú uhradené všetky faktúry za energie, služby a materiálové vybavenie.  
Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 7.782,00 eur boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov na 
záujmové vzdelávanie v krúžkoch a na nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok a prevádzkových zariadení. 
Príspevok na asistenta vo výške 10.363,00 € bola  vyplatená mzda a odvody do poisťovní. 
Príspevok  na nákup učebníc vo výške 7.309,00 € bol použitý na nákup učebníc pre žiakov I. a II. stupňa.  
Príspevok na špecifiká vo výške 14.760,- eur – nákup výpočtovej techniky, príspevok na digitálneho koordinátora vyplatenie 
miezd a odvodov, a nákup dezinfekčných prostriedkov. 
Rozvojové projekty Čítame radi 2 vo výške 800,- eur – nákup detských kníh a Podpora doplnkového pedagogického štúdia vo 
výške 350,- eur.  
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 4.544,- eur – mzdy a odvody a nákup učebných pomôcok. 
Finančné prostriedky z príjmov za prenájom priestorov, vo  výške  3.758 eur boli použité na oprava podlahy a podhľadu 
a výmenu svietidiel v ŠJ. 
Finančné prostriedky z darov vo výške 880,- eur – grant nadácia PONTIS, nákup výpočtovej techniky, kríkov a zeminy na 
úpravu zelene v areáli školy.  
Z prostriedkov mestskej časti 163.192,10 € - nákup výpočtovej techniky, materiálu pre výchovu a vzdelávanie, oprava 
sociálnych zariadení, oprava učebne fyziky, oprava podláh, maliarske práce, nákup interiérového vybavenia, telocvičného 
náradia, nákup paplónov, vankúšov, hračiek pre materskú školu. 
Z prostriedkov mestskej časti 71.506,28 € na kapitálové výdavky: umývačka riadu, telocvičné náradie, exteriérové žalúzie.  
Do roku 2022 boli prenesené finančné prostriedky vo výške 13.967,- eur, ktoré budú použité na prevádzkové náklady. 
Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie pridelených finančných prostriedkov ako efektívne a účelné. 

 

V Bratislave, 21.04.2022 

 

 

         

    Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

                 riaditeľ školy, v.r. 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2021 

 

 

 

 

1. Výdavkový účet           SK81 0200 0000 0042 3915 1853 

 

 

dotácie na rok 2021                   1.530.573,51€ 
čerpanie: 

rozpočtové  bežné výdavky     1.168.640,80€ 

vzdelávacie poukazy             7.782,00€ 

asistent             10.363,00€ 

učebnice              7.309,00€ 

Švp, LVK                     0,00€ 

pandémia              3.760,00€ 

predškoláci               4.544,00€ 

dištančné vzdelávanie              2.000,00€ 

Digitálny koordinátor             9.000,00€ 

Čítame radi                 800,00€ 

Štúdium                  350,00€ 

asistent MPC             38.302,19€ 

z min.roka                     0,00€     

z odvedených príjmov – bežné výdavky           3.758,00€ 

z dobropisov              8.505,02€ 

z darov, grantu                 880,00€   

z rozpočtu MČ – bežné výdavky         163.192,10€ 

z rozpočtu MČ – kapitálové výdavky          71.506,28€ 

obedy zadarmo MČ                460,23 € 

obedy zadarmo ŠR           14.866,60€ 

rekreačné poukazy             1.330,12€ 

odchodné              1.660,00€ 

poistné plnenie                 564,09€  

výdavky za rok 2021                   1.519.573,43€   

   
konečný stav účtu k 31.12.2021                      90,20€ 

odvod na MÚ Ružinov dňa 17.01.2022 /finančné vysporiadanie/             90,20€ 

konečný stav obedy zadarmo k 31.12.2021         10.909,88€ 

odvod na MÚ Ružinov dňa 07.03.2022 /finančné vysporiadanie/      10.909,88€ 

zostatok                     0,00€ 

 

 
2. Príjmový účet         SK34 0200 0000 0042 3916 3854 

 

odvody príjmov v r. 2021 na MÚ Ružinov                                   77.099,33€ 
plnenie príjmov               78.346,93€ 
konečný stav účtu k 31.12.2021                                  1.247,60€            

odvod na účet MÚ Ružinov dňa 17.01.2022/finančné vysporiadanie/           1.247,60€          

zostatok                     0,00€ 

 

 

3. Depozitný účet         SK62 0200 0000 0042 5531 0455 

    

mzdy a odvody          146.438,01€ 

minimálny zostatok                10 0,00€  

konečný stav účtu k 31.12.2021        146.538,01€ 

úhrady mzdy, odvody do poisťovní dňa 03.01.2022         146.438,01€ 

zostatok                 100,00€ 
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4. Sociálny fond       SK10 0200 0000 0042 3917 8351  

 

stav na účte k 1.1.2021               3.581,55€ 

- tvorba  

povinný prídel z miezd za r. 2021                           6.785,80€ 

- čerpanie 

na stravovanie zamestnancov              2.678,72€ 

na regeneráciu pracovnej sily               1.643,51€ 

na jubileá                1.030,00€ 

na ostatné                       0,00€ 

konečný stav k 31.12.2021              5.015,12€ 

 

 

5. Potravinový účet      SK94 0200 0000 0042 3918 5957 

  

konečný stav účtu k 31.12.2021               22.480,30€ 

 

6. Potravinový Tomášikova     SK08 0200 0000 0045 0742 0053 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                  4.963,50€ 

 

7. Darovací účet       SK47 0200 0000 0042 3919 7958 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                 2.088,84€ 

 

 

8. Grantový účet      SK33 0200 0000 0042 3920 9656 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                  1.439,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Pluhárová     

V Bratislave, 21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

                       riaditeľ školy, v.r.  
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