
Analýza finančného dopadu rozdelenia materských škôl 

Uznesenie MZ  č.18/8 zo dňa 25.06.2020 

Vyčísliť úsporu finančných prostriedkov pri organizačnej zmene v školskom zariadení je v niektorých 

prípadoch veľmi náročné, až nemožné.  Výšku rozpočtu ovplyvňuje veľa faktorov. Medzi hlavné patria: 

1. Počet zapísaných žiakov 

2. Počet zamestnancov 

3. Vzdelanostná štruktúra pedagogických zamestnancov 

4. Výška dotácie na žiaka 

5. Medziročná valorizácia platov  

6. Stav budov a vybavenie zariadenia učebnými pomôckami 

Počet žiakov v materských školách stále klesá. Od roku 2014 klesol o 44 žiakov. Vo finančnom 

vyjadrení to znamená čiastku 115 000 eur. Ani zníženie počtu zamestnancov túto stratu nedokáže 

kompenzovať. Navyše sa v posledných rokoch výrazne mení aj vzdelanostná štruktúra ped. zamestnancov 

(učitelia s VŠ, atestácie, kreditové príplatky), čo výrazným spôsobom navyšuje výdavky na ich mzdy. 

Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje rozpočet, je výška príjmu na žiaka (výška podielových daní). 

Táto suma sa každý rok mení. Niekedy  medziročný nárast presahuje 10% a sú roky, v ktorých 

zaznamenávame pokles. Valorizácia platov taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje rozpočet. Ak je 

valorizácia platov výrazne vyššia, ako rast príjmov z podielových daní, tak ani zníženie počtu 

zamestnancov nemusí stačiť na vykrytie finančnej potreby na navýšenie  platov. 

V súčasnosti nevieme, aký bude počet žiakov v MŠ v nasledujúcom školskom roku (štatistiky sa 

odovzdávajú do 20.09). Nevieme ani výšku príjmu z podielových daní (prognóza bude v decembri). 

Vypočítať finančné dopady rozdelenia MŠ nie je možné.  

Pre určenie dopadu rozdelenia MŠ na rozpočet mesta sme preto určili počet zamestnancov.  Ich 

štruktúra a počet je v nasledujúcej tabuľke. 

Zariadenie 
Súčasný stav Plánovaná zmena Rozdiel 

Ped. 
zam. 

Neped. 
zam ŠJ 

Ped. 
zam. 

Neped. 
zam ŠJ 

Ped. 
zam. 

Neped. 
zam ŠJ 

MŠ Francisciho 13 3,54 5 13 4,2 5 0 0,66 0 

MŠ Žel. riadok 9 6 2,6 9 4,04 2,6 0 -1,96 0 

MŠ Predmestie 6 1 1,07 6 1,25 1,07 0 0,25 0 

MŠ G. Haina 8 2,4 3,8 8 2,8 3,8 0 0,4 0 

MŠ Hermana 7 1,6 2,5 7 2 2,5 0 0,4 0 

MŠ Lev. Lúky 3 1 2,17 3 1,25 2,17 0 0,25 0 

Spolu 46 15,54 17,14 46 15,54 17,14 0 0 0 

 

 Počet zamestnancov sa po rozdelení MŠ nezmení. Preto nepredpokladáme, že rozdelenie MŠ 

bude mať negatívny dopad na rozpočet mesta. 

 


