
 

Odpovede na otázky pre prijímateľov finančných prostriedkov 

v rámci projektu Podpora udržania zamestnanosti v materských 

školách (10. 11. 2020) 

 

Otázka č. 1: 

Sme MŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet 

sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP)  

z  projektu  „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“. Ako máme postupovať ďalej 

s týmito finančnými prostriedkami? 

V prípade týchto FP postupujete rovnako ako s ostatnými príjmami, ktoré ste dostali na 

príjmový účet. To znamená, postúpite ich svojmu zriaďovateľovi, ktorý Vám o ne navýši 

finančné prostriedky na výdavkovom účte.  

Ide v podstate o refundáciu miezd (z ESF) vyplatených z podielových daní v predchádzajúcom 

období (od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020).  

Výsledkom tejto refundácie je skutočnosť, že MŠ má na výdavkovom účte k dispozícii viac 

voľných zdrojov. 

 

Ďalší postup zo strany zriaďovateľa môže byť nasledovný: 

 

1. Zriaďovateľ ponechá všetky zdroje uvedenej materskej škole a dohodne sa s ňou, ako 

MŠ použije zdroje, ktoré má k dispozícii do konca kalendárneho roka. Môže sa 

dohodnúť napríklad tak, že časť FP použije na osobné náklady (napr. koncoročné 

odmeny) a časť na prevádzku (napr.na kúpu hygienických potrieb, na opravu toaliet 

a zatekajúcej strechy....). 

 

2. Zriaďovateľ upraví  (zníži) rozpočet MŠ, ktorý jej poskytol z vlastných príjmov a získané 

zdroje použije v rámci svojich originálnych školských kompetencií napr. pre ZUŠ, ŠKD 

a CVČ. V takomto prípade dôjde k úprave rozpočtu jednotlivých škôl a školských 

zariadení a v nadväznosti na to, k  úprave výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy  uvedených vo VZN obce na jedno dieťa/žiaka v uvedených školách a školských 

zariadeniach. 

 

Otázka č. 2: 

Ako majú materské školy, resp. ich zriaďovateľ vykazovať FP, ktoré im boli poskytnuté 

z  projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ vo výkaze Škol 1-04? Ide v podstate 

o refundáciu miezd (z ESF) vyplatených z podielových daní v  predchádzajúcich 

štvrťrokoch za obdobie  od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020. MŠ  majú tieto finančné prostriedky 

refundované postupne v 3. štvrťroku, resp. vo 4. štvrťroku 2020. 

 

Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľovi v rámci projektu  „Podpora udržania 

zamestnanosti v materských školách“ ako refundácia miezd sa v štatistickom výkaze Škol 

(MŠVVaŠ SR) 1-04 nevykazuje.   

V štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04  vykáže spravodajská jednotka na riadku 0201 

materské školy a na riadku 0217 školské stravovanie v MŠ a ZŠ skutočne  vyplatené mzdy 

zamestnancom MŠ za príslušné sledované obdobie bez započítania následnej refundácie.   

 

Na riadku 0231 EŠIF z RK MŠVVaŠ SR, 0232 ostatné prostriedky EÚ a  0239 mimorozpočtové 

zdroje vykazuje spravodajská jednotka údaje rovnako ako doposiaľ v súlade s platnou 

metodikou.    


