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Východiská a podklady: 
 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006  
3. Koncepcia  materskej školy na roky 2010/2011 až 2012/2013 
4. Plán práce MŠ Šulekova 35, na školský rok 2011/2012 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Šulekova 35  

 
a)   Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy  
MATERSKÁ ŠKOLA 

 
2. Adresa školy 

ŠULEKOVA 35 
811 03 BRATISLAVA 

 
3. Telefónne a faxové číslo školy 

02/54 41 55 85 
  

4. Internetová a elektronická adresa školy 
mssulekova@mail.telekom.sk 
http://www.staremesto.sk/sk/content/materska-skola-sulekova-s-pravnou-
subjektivitou/section:citizen 
Materská škola nemá vlastnú webovú stránku, aktuality pre zákonných zástupcov 
poskytuje prostredníctvom www.rzmssulekova.sk. 
Povinné zverejňovanie podľa zákona č. 546/2010 Z. z. je realizované prostredníctvom 
portálu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných 
povinných subjektov eGovZmluvy na http://zmluvy.egov.sk/. 

  
5. Údaje o zriaďovateľovi školy 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie                                                                                                                                     
Mgr. Svetlana Radakovičová – riaditeľka menovaná 01.02.2010 
Gabriela Wertlenová – zástupkyňa 
Bc. Zuzana Mráziková – vedúca školskej jedálne 

 
7. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy 

Rada školského zariadenia pri MŠ Šulekova 35, bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K 25.04.2008 bola 
ustanovená rada školy, ktorá mala mandát na obdobie štyroch rokov do 24.04.2012. 
Zloženie rady školy v školskom roku 2011/2012 do 24.04.2012: 
Katarína Chalamová – predseda (za pedagogických zamestnancov) 
Ing. Pavol Baxa – člen (zástupca zriaďovateľa)  
Miloš Domorák – člen (zástupca zriaďovateľa)  
Mgr. Art. Dana Balážová  – člen (za rodičov) 
JUDr. Zuzana Holáková – člen (za rodičov)  
MUDr. Adriana Gurecková – člen (za rodičov) 
MUDr. Anna Antalová – člen (za rodičov) 
Jana Šuterová – člen (za pedagogických zamestnancov) 
Dana Zlatohlávková – člen (za nepedagogických zamestnancov) 

 Od 26. 04. 2012 bola ustanovená nová rada školy: 
Katarína Chalamová – predseda (za pedagogických zamestnancov) 
Ing. Pavol Baxa – člen (zástupca zriaďovateľa)  
Miloš Domorák – člen (zástupca zriaďovateľa)  
Mgr. Art. Dana Balážová  – člen (za rodičov) 
Ing. Ján Papula, PhD. – člen (za rodičov) 
Ing. Ján Dopjera – člen (za rodičov) 
Karol Becker – člen (za rodičov) 
Jana Šuterová – člen (za pedagogických zamestnancov) 
Dana Zlatohlávková – člen (za nepedagogických zamestnancov) 
Počet stretnutí v školskom roku 2011/2012: 4x 

 Činnosť rady školy v školskom roku 2011/2012: 
- Prerokovanie Školského poriadku materskej školy na šk. rok 2011/2012 
- Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2010/2011 a výsledkoch hospodárenia za rok 2010 
- Prerokovanie Výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2011 
- Prerokovanie návrhu na počet prijímaných nových detí k 01.09.2012 
- Ustanovujúce zasadnutie s voľbou predsedu a podpredsedu rady školy 
- Odsúhlasenie štatútu rady školy 

 
b)   Údaje o počte detí v školskom zariadení 
       V školskom roku 2011/2012 bolo v štyroch triedach zaradených 116 detí.  
 
Stav k 15. 9. 2011 k. 31. 8. 2012 
tried počet detí počet detí 
I. Zajkovia 19 20 
II. Žabky 20 20 
III. Mačičky 20 19 
IV. Psíčkovia 21 21 
V. Lienky 20 20 
VI. Kuriatka 16 16 
Spolu 116 116 
 
 
 
 
 
 



 
Stav k 15. 09. 2011       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2009 - menej ako 3 r.                   0 0 0 
2008 - 3 ročné 45 18 0 
2007 - 4 ročné 36 15 0 
2006 - 5 ročné 24 15 0 
2005 - 6 ročné 11 4 0 
Spolu 116 52 0 
    
Stav k 31. 08. 2012    
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2009 –3 ročné 1 1 0 
2008 - 4 ročné 45 17 0 
2007 - 5 ročné 34 14 0 
2006 - 6 ročné 25 15 0 
2005 - 7 ročné 11 4 0 
Spolu 116 51 0 
 
 
c)   Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy  
 
 spolu dievčat percentuálne 
Na zápise do ZŠ bolo 28 detí 14 100% / 50 % 
Do I. ročníkov ZŠ odišlo 23 detí 12 82 % / 43 % 
V materskej škole zostalo 5 detí 2 18 % / 7 % 
 
d)   Netýka sa materskej školy 
 
e)   Netýka sa materskej školy 
 
f)   Netýka sa materskej školy 
 
g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických     
      zamestnancov školy 
Materská škola mala v školskom roku 2011/2012 devätnásť zamestnancov, z toho dvanásť 
pedagogických zamestnancov, tri prevádzkové zamestnankyne a štyri zamestnankyne školskej 
jedálne, z toho jedna – vedúca ŠJ na polovičný úväzok.  
 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad učiteľa materskej školy, 
osem pedagogických zamestnancov má požadované úplné stredné odborné vzdelanie v 
odbore, štyri pedagogické zamestnankyne majú II. stupeň vysokoškolského vzdelania 
v odbore. 
 
 

k 1. 9. 2011 k 31. 8. 2012 Zamestnanci 
materskej školy počet 

osôb 
výška 

úväzku 
počet 
osôb 

výška 
úväzku 

Počet zamestnancov spolu 19 18,5 19 18,5 



Pedagogickí zamestnanci 12 12 12 12 
Nepedagogickí zamestnanci 3 3 3 3 
Zamestnanci školskej jedálne 4 3,5 4 3,5 

1. 9. 2011 31. 8. 2012 Materská škola 
počet osôb počet osôb 

zamestnanci MŠ  15 15 
z toho PZ (pedagogickí zamestnanci)  12 12 
Kvalifikovaní 12 12 
Nekvalifikovaní 0 0 
dopĺňajú si vzdelanie 0 0 
z toho NZ (nepedagogickí 
zamestnanci) 

3 3 

upratovačky 3 3 
ostatní 0 0 
Školská jedáleň   
Zamestnanci/prepočítané podľa 
úväzkov  

4/3,5 4/3,5 

SPOLU MŠ + ŠJ 19/18,5 19/18,5 
 
% vyhodnotenie zamestnancov 1. 9. 2011 31. 8. 2012 
% počet PZ 12 z počtu zamestnancov  
MŠ  
    15 zamestnancov  

80%         80% 

% počet PZ 12 z počtu zamestnancov 
MŠ a ŠJ 19 zamestnancov / 18,5 
prepočítaných   

63% / 
65% 

63% / 
65% 

 
 
h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
        
Forma vzdelávania do 31.08.2012: 

Kontinuálne 
vzdelávanie 

Priebeh vzdelávania 

Druh 

Názov 

V
zd

el
áv

ac
ia

 
in

št
itú

ci
a 

P
oč

et
 

pr
ih

lá
se

ný
ch

 

začalo pokračuje ukončilo 

Inovácie v riadení školy a školského 
zariadenia  

MPC 2 0 0 0 

INOVAČNÉ 
Školský manažment v materskej 
škole 

 
MPC 1 1 0 

 
1 

Digitálne technológie v materskej 
škole 

 
MPC 4 4 0 

 
4 

Obsahová reforma v materskej škole MPC 5 5 2 3 AKTUALIZA ČNÉ 

Informačno-komunikačné zručnosti 
pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov 

MPC 1 1 0 1 

ADAPTAČNÉ 
Adaptačné vzdelávanie začínajúceho 
pedagogického zamestnanca 

MŠ 4 4 0 4 

 



 
i)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
       
Aktivity materskej školy 

- Oboznamovanie s jazykom anglickým pre prihlásené deti vybraných tried, realizovaný 
VaP Centrum, s.r.o. od októbra 2011 na náklady zákonných zástupcov  

- Keramický krúžok pre prihlásené deti vybraných tried, realizovaný CVČ Štefánikova  
v Bratislave od októbra 2011 na náklady zákonných zástupcov 

- Tanečný krúžok – Tanečná škola ELASTIC, pre prihlásené deti tried Psíčkovia, 
Lienky od októbra 2011 na náklady zákonných zástupcov 

- Korčuliarsky výcvik pre prihlásené deti vybraných tried, agentúra ŠK TEMPO – 
november 2011 na náklady zákonných zástupcov 

- Lyžiarsky výcvik pre prihlásené deti vybraných tried, agentúra ŠK TEMPO – január 
až február 2012 na náklady zákonných zástupcov 

- Gymnastický výcvik pre prihlásené deti vybraných tried, agentúra ŠK TEMPO – apríl 
2012 na náklady zákonných zástupcov 

- Predplavecký výcvik pre prihlásené deti vybraných tried, agentúra ŠK TEMPO – máj 
2012 na náklady zákonných zástupcov 

- Športový kurz Francúzsky minitenis pre prihlásené deti vybraných tried, – TOP 
TENIS – september až október 2011, jún 2012, na náklady zákonných zástupcov 

- Divadelné a bábkové predstavenia 7x  
- Koncertné vystúpenia 3x  
- Environmentálny program s Občianskym združením pre zdravé a handicapované deti 

a mládež: Návšteva škôlky s poníkmi – september 2012    
- Ekovýchovné programy DAPHNE inštitút aplikovanej ekológie – 4x 
- Návšteva výstavy ovocia a zeleniny v ZŠ Mudroňova – október 2011   
- Strašidielkovo – tekvičková slávnosť – október 2011 
- Mikuláš s medovníkovou nádielkou a fotografovaním – december 2011 
- Vianočná darčeková nádielka – december 2011 
- Návšteva predškolákov pred zápisom – ZŠ Dubová – január 2012 
- Zábavné dopoludnie pre predškolákov – ZŠ Mudroňova – február 2012  
- Fašiangový karneval s diskotékou a fotografovaním – február 2012 
- Sprostredkovanie informácií pre ZZ a následné zabezpečenie bezplatných vstupeniek 

na bábkové predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa konalo pod záštitou starostky 
PhDr. Tatiany Rosovej – február 2012 

- Depistáž predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí v spolupráci s  
CPPPaP Brnianska podľa záujmu ZZ – február 2012 

- Návšteva Staromestskej knižnici západný rad trieda Lienky, Psíčkovia – marec 20012 
- Zábavné dopoludnie pre predškolákov v ZŠ Mudroňova – marec 2011  
- Účasť na prieskume Štátneho pedagogického ústavu – štatistický prieskum finančne 

dotovaných časopisov z hľadiska ich prínosu pre žiakov a učiteľov – marec 2012 
- Zážitkové učenie Nemocnica u medvedíka so študentmi lekárskej fakulty – apríl 2012  
- Týždeň detských radostí k MDD – máj, jún 2012 – OLYMPIÁDA v netradičnom 

päťboji, predstavenie dravých vtákov, fotografovanie, Diskoparáda Šaša Maroša, 
zmrzlinová party 

- Celodenný rozlúčkový výlet predškolákov na Biofarmu v Stupave – jún 2012 
- Zabezpečenie letnej činnosti v mesiaci júl 2012 pre 116 detí zo šiestich MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré mesto   
 
 



Prezentácia na verejnosti 
- Zapájanie sa do výtvarných súťaží: Žitnoostrovské pastelky, Vesmír očami detí, 

Pramienok, Dielo tvojich rúk 
- Umožnenie využitia dopravného ihriska deťmi MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto počas školského roka  
- Besiedky – vystúpenia detí pre rodičovskú verejnosť, vianočné besiedky 6x – 

december 2011, besiedky ku dňu matiek 6x – máj 2012 
- Staromešťatá – vystúpenie s pásmom Zlatá brána v divadle Nová scéna v júni 2012 
- Návšteva detí a pedagógov z družobnej MŠ z Palárikova – jún 2012 

j)   Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Dopravné ihrisko v materskej škole – využitie  
Začiatok realizácie: 01.09.2006 
Ukončenie realiz.: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Vybudovaním dopravného ihriska vznikol bezpečný, estetický 
a súčasne náučný komplex, určený pre organizované i voľné hry detí pri dopoludňajšom 
a popoludňajšom pobyte vonku, ktorý plní funkciu reálnej názornej pomôcky pre získavanie 
základných poznatkov dopravnej výchovy. Využívanie dopravného ihriska napomáha 
venovať zvýšenú pozornosť dopravnej výchove už od najútlejšieho veku dieťaťa a tým 
predchádzať dopravnej nehodovosti detí. Projekt je zameraný na efektívne a pestré využitie 
dopravného ihriska. Dopravné ihrisko je ponúkané všetkým materským školám v Mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto k jednorazovému využitiu v školskom roku po dohode 
s vedením materskej školy. 
 
Detské fitnes 
Začiatok realizácie: 01.10.2007 
Ukončenie realiz.: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Projekt začal vyprataním a prípravou miestnosti bývalého skladu – 
dielne, zabezpečením detských cvičiacich strojov. Slúži na spestrenie aktivít telesnej výchovy, 
využíva sa v rámci záujmovej činnosti a ako náhradné vyplnenie pobytu vonku, pri veľkej 
nepriazni počasia. Cvičenia nie sú silové ale aerobné, kopírujú prirodzený pohyb a sú vhodné 
pre deti predškolského veku. Detské fitnes je vybavené deviatimi cvičebnými strojmi: 
rotoped, chodiaci trenažér, bežiace pásy.  
 
Bezpečná škôlka 
Začiatok realizácie: 01.10.2008 
Ukončenie realizácie: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Projekt Goodyear – Bezpečná škôlka začal svoju realizáciu v roku 2008 
pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministerstva školstva SR. Zameriava sa na zvýšenie 
bezpečnosti detí materských škôl v rámci cestnej premávky nosením reflexných viest mimo 
areálu materskej školy. 
 
Recyklohry 
Začiatok realizácie: 31. 01. 2011  
Ukončenie realizácie: do odvolania 
Výsledky a popis: Projekt „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si 
kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a 
následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na 
Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. 
Organizátorom projektu je kolektívna organizácia ASEKOL SK, s. r. o., ktorá sa na území SR 



v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou oddeleného zberu a 
spätného odberu elektrospotrebičov na základe zapísania do Registra kolektívnych organizácií 
Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, číslo 
registrácie – KOVEZ 14. V priestoroch materskej školy je umiestnená nádoba na zber 
drobných elektrozariadení, ktorá je k dispozícii i pre zákonných zástupcov detí a podľa 
potreby je zabezpečovaný odvoz. 
     
Škola podporujúca zdravie  
Začiatok realizácie: 01.09.2000 
Ukončenie realizácie: projekt je opakovateľný každý školský rok s možnými modifikáciami 
Výsledky a popis: Certifikát MŠ SR a MZ SR udelený v roku 2000. Projekt je zameraný 
na environmentálnu výchovu – vytvorenie zdravého estetického a environmentálne 
podnetného prostredia a zdravý prechod do základnej školy. I keď na národnej úrovni 
projektov škôl podporujúcich zdravie už nie je koordinátor, materská škola voľne pokračuje 
v projekte.   
 
 
k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou   
      v škole  
      
      Kvalita priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti pedagógov je 
dobrá a z hľadiska činnosti a rozvoja osobnosti detí je veľmi dobrá. Toto zistenie je pozitívom 
vzhľadom k dobrej príprave detí na vstup do 1. ročníka základnej školy. Učiteľky striedajú 
klasický štýl práce s alternatívnymi formami a uplatňovaním individuálneho prístupu 
k dieťaťu. Služby poskytované rodičom a aktivity s vplyvom na výchovno-vzdelávaciu 
činnosť sú na veľmi dobrej úrovni. Personálne, psychohygienické a materiálno-technické 
podmienky sú veľmi dobré, priestorové podmienky sú vyhovujúce, estetické. Riadenie školy 
s právnou subjektivitou má veľmi dobrú úroveň. Strategické plánovanie a zameranie školy na 
prácu s projektom Škola podporujúca zdravie je veľmi dobré, vychádza z podmienok 
a tradícií školy a jednoznačne smerujú k rozvoju školy. Kontrolný systém má dobrú úroveň, 
informačný systém je prehľadný, na veľmi dobrej úrovni. Pedagogická a pracovná 
dokumentácia je vedená v zmysle platnej legislatívy. Celkovo možno kvalitu priebehu 
a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti, podmienky a riadenie hodnotiť ako veľmi dobré. 
Kvalita realizácie, výsledky a podmienky výchovy a vzdelávania a riadenie školy sú veľmi 
dobré, čo je o stupeň vyššie ako výsledky komplexných inšpekcií v rámci Slovenskej 
republiky a Školského inšpekčného centra Bratislava v školskom roku 2002/2003. 
 
Školská inšpekcia hodnotí na: 
Veľmi dobrej úrovni: kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania 
   Aktivity školy vplývajúce na rozvoj osobnosti detí 
   Konzultačnú a poradenskú činnosť 
   Spoluprácu so vzdelávacími a spoločenskými inštitúciami 
Kľúčové pozitívne stránky materskej školy: koncepčné strategické plánovanie a realizácia 
zámerov a cieľov školy. 
 
Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá: 
veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna 

úroveň 
dobrý prevaha pozitív, formálne, menej významné nedostatky, nadpriemerná 

úroveň 



priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 
málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná úroveň 
nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh 

výchovy a vzdelávania 
 
 
l)   Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Priestorové podmienky  
Areál materskej školy je v príjemnom a pokojnom prostredí, v blízkosti Horského parku.   

– 6 tried, 5 spální, deťom jednej triedy sa ležadlá rozkladajú  
– každá trieda má vlastnú šatňu a umyváreň 
– jedáleň, telocvičňa, detské fitnes, miestnosť pre keramický krúžok, kabinet na 

pomôcky 
– pedagogický i ostatní zamestnanci majú uzamykateľné priestory na odkladanie 

osobných vecí 
– kotolňa, miestnosť vzduchotechniky, skladové priestory 
– kuchyňa s priľahlými priestormi, jedáleň, výdajňa hotových jedál, zberňa použitého 

bieleho riadu 
– rozľahlý školský dvor s pieskoviskami, kĺzačkami, vonkajšími hracími zariadeniami 

a dopravným ihriskom 
 
Materiálno-technické podmienky 
Budova materskej školy je po čiastočnej rekonštrukcii financovanej zriaďovateľom, školská 
kuchyňa s príslušenstvom a všetky detské umyvárne spĺňajú náročné kritériá súčasných 
normatívnych predpisov, zrekonštruovaná je kotolňa, takisto sú vymenené okná za plastové 
a reparovaná je strešná krytina. Rekonštrukcie napomohli k nerušenej prevádzke budovy. 
Avšak neustále sa vynárajú ďalšie úlohy so zabezpečovaním prevádzky a bezpečnosti 
vonkajšieho i vnútorného areálu materskej školy.   
Materiálno-technické podmienky zabezpečuje predovšetkým zriaďovateľ a materská škola. 
Rodičovské združenie pri materskej škole je organizácii materskej školy taktiež nápomocné 
a v rámci svojich možností napomáha i ku skvalitneniu materiálno-technických podmienok. 
 
Zriaďovateľ zabezpečil:  

- finančné zabezpečenie organizácie - mzdy, odvody a z podstatnej časti i náklady na 
prevádzku 

- pravidelnú deratizáciu objektu 
- spílenie a odstránenie stromového porastu 
- záručnú opravu rozvodov kúrenia 
- povolenie parkovania na ulici Stará Vinárska pre tri autá v obmedzenom čase (pre 

dovoz a odvoz detí) 
 
Materská škola zabezpečila: 

- personálne zaistenie chodu materskej školy 
- nerušenú prevádzku budovy so zabezpečením energií, pravidelnými revíziami,  
- menšie opravy, údržbu a obnovu rôzneho charakteru (vodoinštalácie, elektroinštalácie) 
- opravu poškodenej veľkej bočnej brány 
- doplnenie didaktických pomôcok, hračiek a materiálu 
- doplnenie areálu lavičkami a vešiakmi na odkladanie vrchných odevov detí 



- doplnenie vonkajšieho osvetlenia budovy 
- úrazové poistenie detí 
- podklady pre vykonanie auditu na objednávku zriaďovateľa 

 
Rodičovské združenie pri materskej škole zabezpečilo: 

- doplnenie rôzneho edukačného, výtvarného a iného materiálu, darčeky pre deti, 
pohostenie na besiedky ... 

- financovanie kultúrnych podujatí, besiedok, koncertov, divadelných predstavení ... 
- autobusovú dopravu a teplú stravu na výlete predškolákov 
- doplnenie chýbajúcich vonkajších zábradlí 

 
Zákonný zástupca individuálne zabezpečil:  

- výmenu poškodeného zábradlia 
 

Ďalšie potrebné opravy – údržby, zabezpečenia a problémy: 
I keď v uplynulých rokoch zriaďovateľ investoval nemalé finančné prostriedky do 
zrekonštruovania a rozšírenia materskej školy, neustále sa vynárajú ďalšie väčšie problémy, 
ktoré organizácia materskej školy nie je schopná vo svojej réžii odstrániť alebo to nie je v jej 
právomoci a tak potrebuje opätovnú pomoc zo strany zriaďovateľa.   

- Príjazdová cesta ktorá síce nepatrí k areálu – ale je permanentne používaná pri 
príchode a odchode je vo veľmi zlom stave, poškodený je asfalt, obrubníky sú 
povyvaľované a odstránené. Priľahlá trávnatá plocha už skoro neexistuje, čo má za 
následok vymývanie a splachovanie zeminy a kamienkov na prístupový chodník 
materskej školy pri každých vodných zrážkach.  

- Potreba zabezpečenia väčšieho počtu miest parkovania vo väčšom časovom rozpätí 
pre zákonných zástupcov detí materskej školy.  

- Pozdĺž jednej strany príjazdovej cesty je pás kríkovej zelene, ktorú vandali používajú 
ako smetisko a žiaľ i ako toaletu, čo je problémom hygienickým i estetickým.   

- Vonkajší areál je náročný na záhradnícku údržbu. Iba z jednej časti susedí s vedľajším 
pozemkom a ostatné časti sú verejné, čo znamená, že je potrebné sa starať i o priľahlé 
chodníky. Na pozemku i po jeho obvode je vysadené množstvo stromov a kríkov, 
trávnaté plochy sú rozľahlé. Časť zelenej plochy je v prudkom neprístupnom svahu 
v susedstve rodinného domu, ktorého obyvatelia mávajú výhrady voči jeho 
udržiavaniu a materská škola musí zabezpečovať jeho údržbu dodávateľsky. 

- Renovácia oporného betónového múru cez ktorý celoročne presakuje voda, oprava 
vonkajších schodísk a zábradlí, obnova časti obvodového chodníka a betónovej plochy 
v zadnej časti areálu, odborné ošetrenie vysokého stromového porastu, výmena alebo 
oprava vchodovej kovovej brány a bránky, oprava asfaltového povrchu a obnova 
plošného dopravného značenia dopravného ihriska, výmena kanalizačných poklopov 
a oprava odtrhnutej kanalizačnej vpuste. 

- Potrebná je obnova maľovky a olejových soklov tiež doplnenie olejových náterov v 
niektorých častiach interiéru, výmena opotrebovaného podlahového PVC v niektorých 
priestoroch, obnova náteru vyhrievacích telies a výmena nefunkčných ventilov, 
odizolovanie steny telocvične, renovácia niektorých vnútorných dverí, renovácia šatne 
a hygienických zariadení pracovníčok školskej jedálne, v niektorých častiach budovy 
občas presakuje voda z potrubia do stien. 

 
 
 
 



m)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
        v roku 2011 
 
       1. O dotáciách z rozpočtu mestskej časti, z výnosov podielových daní. 
Materská škola podlieha pod „originálne kompetencie“ a je financovaná z podielových daní, 
tiež z príspevkov – dotácií štátu na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. Zriaďovateľ navýšil rozpočet školy i o náklady na vybavenie dvoch 
novozriadených tried. V roku 2011 bol rozpočet školy vo výške 203.600,- €.  
 
       2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 
V roku 2011 zákonní zástupcovia uhrádzali mesačný poplatok za jedno dieťa vo výške 15% 
životného minima na dieťa tzv. „školné“ (12,69 € do 31. 07. 2011, 13 € od 1. 09. 2011 na 1 
dieťa mesačne).  
Materská škola mala spolu k dispozícii v roku 2011 11.949,82 € tzv. „školné“ od zákonných 
zástupcov. 
Finančné prostriedky boli použité na: knihy, učebné pomôcky, hračky, výtvarný, keramický  
a iný materiál, predplatné za odborné a detské periodiká. Podstatná časť prostriedkov bola 
použitá na prevádzku (plyn, elektrika, voda).    
Štát poskytoval finančný príspevok na päťročných detí v celkovej sume 4.044,- €, na 26 detí 
do 31.08.2012 (12,69 € na 1 dieťa mesačne) a na 27 detí od 01.09.2012 (13,- € na 1 dieťa 
mesačne).. 
Finančné prostriedky boli použité na: pracovné zošity, výchovný koncert, knihy, metodické 
pedagogické príručky, učebné pomôcky, výtvarný materiál, hračky, interiérové vybavenie, 
vonkajšie hracie zariadenia, energetické médiá (plyn, elektrika), vyplatenie dohody pre 
pedagogického zamestnanca (počas letnej činnosti v júli 2011). 
 
      3. netýka sa materskej školy. 
 
      4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb ich použitia v členení podľa finančných aktivít. 
Materská škola získala v roku 2011 10.045,- €.  Na výdavkovom účte mala k dispozícii  
6.995,- € na použitie a na mimorozpočtovom účte na rok 2012 zostalo 3.050,- €.  
Finančné prostriedky boli použité na: vonkajšie hracie zariadenia, doplnenie vonkajšieho 
areálu lavičkami a vešiakmi pre deti, vodoinštalačné opravné práce, opravu a doplnenie 
vonkajšieho osvetlenia budovy, výmenu časti vypúšťacích ventilov vykurovacích telies, 
nákup elektrických a motorových prístrojov pre potreby prevádzkových zamestnancov, 
prenájom odvlhčovačov novovybudovanej triedy, vybavenie školskej jedálne, zabezpečenie 
bežnej prevádzky (elektrika, voda, prevádzka kotolne, revízia hasiasich prístrojov kotolne.     
       
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne. 
 
Správa o výsledkoch hospodárenia za kalendárny rok 2011 tvorí prílohu č.1. 
 
 
n)   Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
       rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 
 
1 Zviditeľnenie MŠ  

-   Aktualizovať webovú stránku materskej školy www.mssulekova.sk .  



Webová stránka materskej školy bola vzhľadom na technické problémy zrušená, 
ale aktuálne informácie o materskej škole poskytuje webová stránka Rodičovského 
združenia www.rzmssulekova.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná určeným 
pedagogickým zamestnancom. Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 
- Zapájať sa do umeleckých súťaží a prehliadok vyhlasovaných pre deti predškolského 
veku.         
Plnilo sa, materská škola sa zapojila do 4 výtvarných súťaží. Plnenie pokračuje 
i v nasledujúcom školskom roku. 
- Aktualizovať fotoalbum akcií a aktivít materskej školy.     
Plnilo sa, školský fotoalbum bol dopĺňaný aktuálnymi fotografiami zo života materskej 
školy. Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 

 
2 Profesijný rast pedagogických zamestnancov 

- Získať digitálne kompetencie, používať počítač ako svoju pomôcku v priamom 
výchovno-vzdelávacom procese.        
Čiastočne splnené, deväť pedagogických zamestnancov má určitú úroveň počítačovej 
gramotnosti, z toho štyria absolvovali kontinuálne vzdelávanie Digitálne technológie v 
materskej škole. Traja pedagogickí zamestnanci zatiaľ nezvládajú používať PC ako svoju 
pomôcku vo výchovno-vzdelávacom procese. Plnenie pokračuje i v nasledujúcom 
školskom roku. 
- Rozšíriť IKT vybavenie pre profesijnú potrebu pedagogických zamestnancov.  
V školskom roku 2011/2012 sa z finančných dôvodov nezabezpečilo ďalšie IKT 
vybavenie. Plnenie pokračuje v nasledujúcom školskom roku. 
- Zabezpečiť odbornú literatúru a periodiká pre samoštúdium pedagogických      
zamestnancov. 
Plnilo sa, materská škola odoberala periodiká Predškolská výchova, Naša škola, 
Manažment školy v praxi, zabezpečila sa odborná monografia so zameraním na 
multikultúrnu výchovu a ďalšie publikácie zaoberajúce sa špecifikami predškolskej 
výchovy a vzdelávania. Pre inšpiráciu v edukácii sa zabezpečili i s pravidelnými 
aktualizáciami praktické publikácie Kafomet pre materské školy (Infra) a Dieťa a jeho 
svet (Raabe). Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 
- Podporovať a umožniť absolvovanie kontinuálneho vzdelávania všetkým 
pedagogickým zamestnancom v smere k personálnemu zabezpečeniu chodu školy 
(organizácia zastupovania).  
Priebežné plnenie, kontinuálneho vzdelávania sa v školskom roku 2011/2012 zúčastnilo 
päť pedagogických zamestnancov v ôsmych vzdelávaniach, prevádzka školy nebola 
narušená. Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 

       
3 Skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce 

- Využívať elektronickú didaktickú pomôcku Bee-Bot v triedach všetkých vekových 
skupín. 
Splnené, zakúpili sa dve Bee-Boty, takže každá trieda má k dispozícii vlastnú Bee-Bot. 
Plnenie ukončené. 
- Revitalizovať väčšiu vonkajšiu krytú terasu, zabezpečiť ju doplnením a obnovou 
zamrežovania, vytvoriť z nej priestor pre psychomotorické hry rozvíjajúce jemnú i hrubú 
motoriku detí, vybavenú športovými pomôckami, kresliacimi tabuľami a pod.  
Úloha bola splnená v plnom rozsahu. Okrem doplnenia zamrežovania, zabezpečila sa 
veľká kresliaca tabuľa, tiež plošné značenie na hry, hracie pomôcky a športové náčinie. 
- Vybaviť menšiu zrekonštruovanú vonkajšiu terasu vhodnými športovými potrebami 
a interaktívnymi hracími pomôckami, ktoré podporujú rozvoj psychomotoriky detí. 



Úloha bola splnená v plnom rozsahu. Zabezpečila sa kresliaca tabuľa, šmykľavka, hracie 
pomôcky a športové náčinie.   
- Dopĺňať školský dvor účelovými vonkajšími hracími zariadeniami. 
Plnilo sa. Školský dvor bol v školskom roku 2011/2012 doplnený dvomi mobilnými 
lavičkami, vešiakmi na odkladanie vrchného ošatenia detí, dvomi mobilnými hojdačkami 
a vymenilo sa sedenie na dvoch strunových hojdačkách. Plnenie pokračuje 
i v nasledujúcom školskom roku. 
- Rozvíjať jemnú motoriku detí formou modelovania s keramickou hlinou i s glazovaním, 
používať keramickú pec k vypáleniu finálnych výtvorov detí. 
Plnilo sa v starších vekových skupinách, prihlásené deti triedy Psíčkovia a Lienky 
navštevovali Keramický krúžok zastrešovaný Centrom voľného času Štefánikova 
v Bratislave. Vo výtvarných aktivitách detí strednej a najstaršej vekovej skupiny taktiež 
využívajú prácu s keramickou hlinou na výrobu darčekov a dekoračných predmetov. 
Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 

 
4 Skvalitnenie podmienok edukácie – priestorov materskej školy 

- Obnoviť vnútorné maľovky, podlahové krytiny, vonkajšie schodiská a obvodové 
chodníky.  
V školskom roku 2011/2012 sa daná úloha neplnila, nakoľko je naviazaná na finančné 
prostriedky zriaďovateľa. Plnenie pokračuje i v nasledujúcom školskom roku. 
- Vymeniť nefunkčné ventily vyhrievacích telies za termostatické. 
Plnilo sa čiastočne a alternatívne, v školskom roku 2011/2012 sa vymenila iba malá časť 
vypúšťacích ventilov, termostatické ventily sa nemenili. Plnenie pokračuje i v 
nasledujúcom školskom roku. 

        
 
o)   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých sú nedostatky 
       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení. 
 
Podľa SWOT analýzy  
Silné stránky Slabé stránky 

- samostatnosť organizácie MŠ 
- hodnotný tím pedagógov 
- kvalitné personálne vzťahy 
- schopnosť, ochota spolupracovať, 

pomáhať, riešiť problémy 
- výhodná poloha, účelovosť 

budovy a priestrannosť areálu 
- účelové vnútorné športoviská – 

telocvičňa a detské fitnes   
- vlastné školské stravovanie 

s kvalitným vybavením školskej 
kuchyne 

- podpora rodičov, dobré meno 
medzi rodičovskou verejnosťou 

- pomoc, podpora rady školy 
- subvenčný postoj Rodičovského 

združenia  
 

- nepredvídateľné problémy 
technického charakteru na 
zabezpečenie prevádzky budovy 

- absencia pracovnej pozície 
údržbára – zabezpečovanie údržby 
rôzneho druhu dodávateľskými 
subjektmi 

- prechodné nárazové stresové 
situácie a preťaženosť 
zamestnancov 

- nedostačujúce digitálne zručnosti 
niektorých pedagógov 

-    nárast nevyčerpanej dovolenky 
z dôvodu prevádzky počas letných  
školských prázdnin 

 

Príležitosti Riziká 



- zvýšenie statusu  pedagóga v 
spoločnosti  

-     zvýšenie statusu materskej školy 
vo verejnom povedomí ako 
školskej inštitúcie  

- kvalitné kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 

- spoločná hodnotová zameranosť 
výchovy predprimárneho 
vzdelávania a výchovy v rodine   

-    uvedomenie si zodpovednosti 
     rodičov za zdravie svojich detí 
- ústretovosť zriaďovateľa  
 

- nižšia kapacita MŠ ako dopyt, 
neuspokojenie všetkých rodičov 
k prijatiu dieťaťa do MŠ 

- prepad priemernej mzdy v školstve 
– pod úrovňou priemernej mzdy 
národného hospodárstva 

- nárast cien za energetické médiá 
i rastúca inflácia za rôzne tovary 
a služby  

- nárast legislatívnej administratívy 
- časté zmeny v legislatíve, jej 

komplikovanosť až neprehľadnosť 
-   vandalizmus 
      

 
p)   Netýka sa materskej školy  
  
 
 
 
                                             
                                                                                                        Mgr. Svetlana Radakovičová 
V Bratislave 11. októbra 2012              Riaditeľ materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Príloha č. 1 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011 

 
 
DOTÁCIE V ROKU 2011 
 
Dotácie z MÚ v roku 2011                        203.600,- €  čerpané 203.600,- €
  
Dotácie z príjmov v roku 2011 
                                 Školné                           11.949,- €  čerpané 11.949,- € 
   Školné štát         4.044,- €   čerpané   4.044,- € 
                                 Sponzorské     10.045,- €  čerpané   6.993,- € 
                                 Spolu                          26.038,- €  čerpané 22.986,- € 
 
SPOLU DOTÁCIE                                      229.638,- €  ČERPANÉ  226.586,- € 
 
 
ČERPANIE V ROKU 2011                                                                                                     
 
Materská škola  61/mzdy   110.381,- € 
   62/odvody           38.273,- € 
   63/prevádzka     38.344,- € 
   64/transfery          423,- € 
   Spolu    187.421,- € 
                                                                                                
Školská jedáleň   61/mzdy     19.168,- € 
   62/odvody          6.647.- € 
   63/prevádzka         10.049,- € 

64/transfery          180,- € 
   Spolu         33.300,- €  
 
SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ    223.456,- €  
 
 
 
Na výdavkovom účte k 31.12.2011 zostalo nepoužitých viac ako 3.000,- €  
 
Na účte sa ponechali finančné prostriedky na bankové poplatky a úhradu média – plynu na 
vykurovanie a teplú vodu za mesiac november 2011 v sume 1.937,- €, avšak napriek 
opakovaným urgenciám faktúra nebola dodaná do 31.12.2012 a zaťažila rozpočet materskej 
školy na rok 2012. Suma 851,61 € prišla na výdavkový účet 30.12.2012 od poisťovne 
Kooperatíva ako plnenie poistnej udalosti – za opravu bočnej brány, ktorá bola poškodená 
osobným motorovým vozidlom. Z uvedených dôvodov zostalo na výdavkovom účte 
k 31.12.2011 materskej školy vysoká finančná suma, ktorá sa reálne nedala použiť. 
 
                              
                    
 
 
                                                                                                                 Ing. Gabriela Horanská                        



               Príloha č. 2 
Vyjadrenie rady školy   
 
       

Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výsledkoch 
a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Šulekova 35, za školský rok 2011/2012 
 
 
 
 
 
       Katarína Chalamová   
           meno a priezvisko 

        predseda Rady školy pri MŠ Šulekova 35 
 
 

V Bratislave 17. októbra 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


