
 

SPRÁVA  O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 
 

  

 

1. Základné identifikačné údaje o škole 

 

a) Názov školy: Materská škola 

b) Adresa školy: Dedinská1/1, 010 01  Žilina 

c) Telefónne číslo školy: 041/5623451; 0911 444 557 

d) E-mailová adresa školy: ms.strazov@gmail.com 

      Web stránka MŠ: www.msdedinska.zilina.sk/ 

 

e) Údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto  Žilina  so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 010 

01  Žilina,          

zastúpené Mgr. Petrom Fiabánem, primátorom mesta 

 

IČO: 37905066  

DIČ: 2021759828 

f)    Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

      Mgr. Daša Klimeková, riaditeľka MŠ 

g/   Účty MŠ: DEXIA banka Slovensko a.s. 

 

 

 

Materská škola je organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od  1. 1. 2004. Jej 

prevádzka je financovaná pravidelnými mesačnými dotáciami, ktoré poukazuje MÚ odbor 

školstva a mládeže na jej účet. V roku 2019 bolo na tento účel poukázaných 12 000,- €. 

Prevádzka je hradená aj s príspevkov na výchovu a vzdelávanie, výška ktorých bola 

1 187,- €.  

 

Na prevádzku MŠ slúžia aj príjmové finančné prostriedky, ktoré pozostávajú z príspevkov 

rodičov detí – školné a z príspevkov za prenájom. Školné činilo 2 601,- €, príspevky za 

prenájom 540,01 €.  

 

 

Finančné prostriedky využívané  na  úhrady faktúr za  energiu :  

plyn – 4 292,24 € a elektrická energia – 842,71 €, vodu – 144,63 €, telekomunikačné 

služby – 467,15 €, za služby 4 203,91 € , odpad - 137,28.  
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Zostatok SF z roku 2018: 361,03 €. 

Finančné prostriedky boli využité aj na tvorbu sociálneho fondu, ktoré boli čerpané počas 

roka na čiastočnú úhradu poplatkov za stravu zamestnancov v čiastke 48,15 €.  Celková 

tvorba celkovo činila  431,81 €. Regenerácia 600,- €. 

      Do roku 2020 zostáva na účte SF suma 144,69 €. 

    

Finančné prostriedky pridelené MÚ boli ďalej využité na úhradu nákladov na réžiu pre 

zamestnancov v celkovej hodnote 468,66 €.  

 

 

 MŠ disponovala finančnými prostriedkami na čiastočnú úhradu nákladov na  školské      

potreby. Dotácia na školské potreby pre predškolákov celkovo činila  16,60 €.  

  

 

MŠ po celý rok 2019 hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami zodpovedne, 

takže do roku 2020 prešla jedine so záväzkom oneskorenej fakturácie, ktorá činila v 

celkovej výške 631,09  €. /Sevak - vodné 46,89 €, stočné 50,93 €, Telekomunikačné 

služby 37,96 €, innogy 488,83 €/. 

 

 

MŠ má zriadený účet v DEXIA banke Slovensko a. s., kde na depozitnom účte   k 31. 12.  

2019 bolo 518,60 €, na sociálnom účte 144,69 €. Účet hmotnej núdze, ako aj príjmový 

účet boli vynulované.  

 

 

 

V MŠ pracujú dve pedagogické pracovníčky, z ktorých jedna je aj vo funkcii riaditeľky 

MŠ a dvaja prevádzkoví zamestnanci, a to školníčka s kumulovanou funkciou pomocná 

kuchárka a kurič, ktorý je zamestnávaný na dobu určitú počas vykurovacie obdobia, ktorý 

má skrátený týždenný pracovný čas. Prevádzka MŠ je celodenná, poskytuje deťom 

výchovu a vzdelávanie denne od 6.30 hod. do 16.00 hod.  

 

 

Spolupráca so zriaďovateľom v oblasti financovania prevádzky MŠ bola aj v roku 2019 

veľmi dobrá. Realizovaná bola revitalizácia školského ihriska, oprava strechy 

v havarijnom stave, oprava zavlhnutej vstupnej miestnosti do budovy, čiastočne opravou 

priestoru kotolne. V modernizácií MŠ chceme pokračovať aj v roku 2020, a to 

dokončením priestorov kotolne, výmenou opotrebovaných dverí a zárubní v priestoroch 

MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 26. 03. 2020                                  Zapísala:  Klimeková Daša  

                                                                                      riaditeľka MŠ 


