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SPRÁVA 
 

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
 

VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  
 

 ZA ŠKOLSKÝ ROK  2012/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
 
Mgr. Svetlana Radakovičová 
 



 
 
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 Materskej školy Šulekova č. 35, na školský rok 2012/2013 
5. Informácie o činnosti Rady školy pri Materskej škole Šulekova č. 35  

 
 
a)   Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy  
Materská škola 

 
2. Adresa školy 

Šulekova č. 35 
811 03 Bratislava 1 

 
3. Telefónne 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 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 do 31.07.2013 
Ing. Eva Ťažká – vedúca školskej jedálne od 26.08.2013 

 



7. Údaje o rade školského zariadenia a iných poradných orgánoch školy 
Rada školy pri Materskej škole 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 26. 04. 2012 bola ustanovená 
rada školy ktorá má mandát na obdobie štyroch rokov. 
 
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 2012/2013: 3x 

 Činnosť rady školy v školskom roku 2012/2013: 
- Prerokovanie Školského poriadku materskej školy na šk. rok 2012/2013 
- Prerokovanie Návrhu rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2013, 2014, 2015  
- Prerokovanie Správy o plnení koncepčného zámeru rozvoja materskej školy za 

obdobie školských rokov 2010/2011 a 2011/2012 
- Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu 
- Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2011/2012 a výsledkoch hospodárenia za rok 2011 
- Informácia o VZN zriaďovateľa – určenie povinného príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním 
mesačne na jedno dieťa a o určení výšky príspevku na réžiu na jedno dieťa/jeden deň  

- Prerokovanie Výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2012 
- Prerokovanie návrhu na počet prijímaných nových detí k 01.09.2013 
- Informácia o nedostatočnom rozpočte organizácie na kalendárny rok 2013. 

 
b)   Údaje o počte detí v materskej škole 
       V školskom roku 2012/2013 bolo v šiestich triedach zaradených 116 detí.  
 
Stav k 15. 9. 2012 k. 31. 8. 2013 
tried počet detí počet detí 
I. Zajkovia 19 20 
II. Žabky 20 20 
III. Mačičky 20 20 
IV. Psíčkovia 21 20 
V. Lienky 20 20 
VI. Kuriatka 16 16 
Spolu 116 116 
 
 
 
 
 
 



Stav k 15. 09. 2012       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2010 menej ako 3 r.                   0 0 0 
2009- 3 ročné 22 11 0 
2008- 4 ročné 47 21 0 
2007- 5 ročné 34 14 0 
2006- 6 ročné 13 7 0 
Spolu 116 53 0 
    
Stav k 31. 08. 2013    
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2010 - 3 ročné 0 0 0 
2009 - 4 ročné 23 11 0 
2008 - 5 ročné 47 21 0 
2007 - 6 ročné 34 14 0 
2006 - 7 ročné 12 6 0 
Spolu 116 51 0 
 
 
c)   Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy  
 
 spolu dievčat percentuálne 
Na zápise do ZŠ bolo 35 detí 16 100% / 46 % 
Do I. ročníkov ZŠ odišlo 25 detí 13 71 % / 37 % 
V materskej škole zostalo 10 detí 3 29 % / 9% 
 
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 2012/2013 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. 2012 k 31. 8. 2013 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. 2012 31. 8. 2013 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. 2012 31. 8. 2013 
% 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 31.08.2013: 

Kontinuálne 
vzdelávanie Priebeh vzdelávania 

Druh 

Názov 

V
zd

el
áv

ac
ia

 
in

št
itú

ci
a 

Po
če

t 
pr

ih
lá

se
ný

ch
 

začalo pokračuje ukončilo 
Inovácie v riadení školy materskej 
školy  MPC 2 1 0 1 

INOVAČNÉ Počítačové grafické programy a ich 
využitie v edukačných procesoch 
výtvarnej výchovy 

MPC 2 2 0 2 

Digitálne technológie v materskej 
škole MPC 1 1 0 1 

Kreslenie v grafickom programe Tux 
Paint – overenie profesijných 
kompetencií 

MPC 1 1 0 1 

Obsahová reforma v materskej škole MPC 4 4 0 4 
Informačno-komunikačné zručnosti 
pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov – 
overenie profesijných kompetencií 

MPC 3 3 0 3 

AKTUALIZAČNÉ 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 
a komunikačných zručností MPC 1 1 0 1 

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

- Krúžok anglického jazyka pre prihlásené deti troch tried (56 detí), realizovaný CVČ 
Štefánikova  v Bratislave na náklady zákonných zástupcov 



- Keramický krúžok pre prihlásené deti z dvoch tried (34 detí), realizovaný CVČ 
Štefánikova  v Bratislave na náklady zákonných zástupcov 

- Tanečný krúžok – Tanečná škola ELASTIC, pre prihlásené deti z dvoch tried (19 detí)  
náklady zákonných zástupcov 

- Korčuliarsky výcvik pre prihlásené deti dvoch tried (30 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– november 2012 na náklady zákonných zástupcov 

- Lyžiarsky výcvik pre prihlásené deti z dvoch tried (28 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– január 2013 na náklady zákonných zástupcov 

- Gymnastický výcvik pre prihlásené deti z dvoch tried (30 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– apríl 2013 na náklady zákonných zástupcov. 

- Predplavecký výcvik pre prihlásené deti z dvoch tried (32 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– máj 2013 na náklady zákonných zástupcov. 

- Športový kurz Francúzsky minitenis pre prihlásené deti z dvoch tried (48 detí), – TOP 
TENIS – september 2012, jún 2013, na náklady zákonných zástupcov. 

- Divadelné, bábkové a koncertné predstavenia 8x  
- Interaktívne dopoludnie s Dopravnou políciou SR 
- Environmentálne programy Občianske združenie pre zdravé a handicapované deti 

a mládež: Návšteva poníkov, Poľné zvieratká, Lesné zvieratká, Vodné zvieratká    
- Zážitkové ekovýchovné programy Občianskeho združenia Šašovinky – Tajomstvá 

zeme, Lesná rozprávka, Objavy vodníka Čľupka  
- Strašidielkovo – tekvičková slávnosť – október 2012 
- Mikuláš s nádielkou a fotografovaním – december 2012 
- Vianočná darčeková nádielka – december 2012 
- Návšteva predškolákov ZŠ Mudroňova – január 2013 
- Zábavné dopoludnie pre predškolákov „Certifikát perspektívneho absolventa našej 

školy“ – ZŠ Mudroňova – február 2012  
- Fašiangový karneval s diskotékou Šaša Maroša a fotografovaním – február 2013 
- Depistáž predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí v spolupráci s  

CPPPaP Brnianska podľa záujmu ZZ – február 2013 
- Návšteva Staromestskej knižnice Západný rad trieda Lienky, Psíčkovia – marec 2013 
- Návšteva výstavy Veľkonočných výrobkov v ZŠ Mudroňova – marec 2012  
- Týždeň detských radostí k MDD – máj 2013 – OLYMPIÁDA v netradičnom päťboji, 

kúzelnícke predstavenie s balónovou šou, fotografovanie, Diskoparáda Šaša Maroša, 
zmrzlinová party, tanečno-hudobné vystúpenie členov súboru SĽUK 

- Celodenný rozlúčkový výlet predškolákov na Biofarmu v Stupave – jún 2013 
- Environmentálny program Lesníci – jún 2013 

 
Prezentácia na verejnosti 

- Zapájanie sa do výtvarných súťaží: Žitnoostrovské pastelky(3 práce), Vesmír očami 
detí (8 prác), Dielo tvojich rúk (9 prác), Dúhový kolotoč (2 práce) 

- Umožnenie využitia dopravného ihriska deťmi MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto počas školského roka  

- Besiedky – vystúpenia detí pre rodičovskú verejnosť, vianočná besiedka každá trieda 
– december 2012, besiedka ku dňu matiek každá trieda – máj 2013  

- Dokrútka detskej relácie STV Fidlibum s dopravnou tematikou – október 2012 
- Vystúpenie s pásmom „Snehuľkovia a Snehuľky“ v rámci podujatí Vianočná 

Bratislava na Hviezdoslavovom námestí v decembri 2012 
- Príspevok „Jarní poslovia v materskej škole“ do Staromestských novín č. 5 máj 2013 

 
 



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. Jeho využívanie napomáha venovať zvýšenú 
pozornosť dopravnej výchove už od najútlejšieho veku dieťaťa a tým predchádzať dopravnej 
nehodovosti detí. 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 a 
zabezpečením detských cvičiacich strojov. Detské fitnes pomáha spestriť aktivity telesnej 
výchovy, využíva sa i v rámci záujmovej činnosti, tiež ako náhradné plnenie pobytu vonku, 
pri nepriaznivom počasí. 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. 
     
Ekologická stopa   
Začiatok realizácie: 16.05.2013 
Ukončenie realizácie: do odhlásenia 



Výsledky a popis: Školský program „EKOLOGICKÁ STOPA“ organizuje Slovenská 
agentúra životného prostredia – centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania a je 
doporučený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Materská 
škola 27.05.2013 prostredníctvom internetového kalkulátora vypočítala ekologickú stopu 
materskej školy v hodnote 47,7724 [gha], čo na jednu osobu v materskej škole predstavuje 
0,3539 [gha – globálnych hektárov na 1 osobu], čiže 0,1685 planét (vťahuje sa iba na čas 
strávený v materskej škole, ekologická stopa jedného Slováka má hodnotu 2,3 planét). 
Materská škola ako jediná v rámci Bratislavy 1 získala certifikát v školskom roku 2012/2013. 
Taktiež sme sa v rámci projektu a Svetového dňa životného prostredia zúčastnili súťaže pre 
pedagógov „HODINA S EKOSTOPOU“ aktivitou „Na jar sa potešíme, na jeseň zasadíme 
a znova sa na jar potešíme“. Súťaž zatiaľ nie je vyhodnotená. 
  
 
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 
- povolenie parkovania na ulici Stará Vinárska pre tri autá v obmedzenom čase (pre 

dovoz a odvoz detí) 
- opravu havarijného stavu – prasknutie vodovodného potrubia s následným 

vymaľovaním zatečených stien.  
Materská škola zabezpečila: 

- personálne zaistenie chodu materskej školy 
- nerušenú prevádzku budovy so zabezpečením energií, pravidelnými revíziami,  
- opravu odtrhnutej vonkajšej kanalizácie 
- doplnenie učebných, didaktických pomôcok, hračiek a materiálu 
- úrazové poistenie detí 

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 stravu na výlete predškolákov 
- potrebné aktuálne opravy a údržbu sanitárnych zariadení 
- výmenu poklopov vonkajšej kanalizácie 
- opravu asfaltovej plochy Dopravného ihriska a obnovu plošného dopravného značenia 

Dopravného ihriska 
 



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. Z priľahlej plochy dochádza k splachovaniu zeminy 
a kamienkov na prístupový chodník materskej školy.  

- Pozdĺž jednej strany príjazdovej cesty je pás kríkovej zelene, ktorú vandali používajú 
ako smetisko a žiaľ i ako toaletu alebo na venčenie psov, 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 ktoré 
potrebujú odborný orezanie, trávnaté plochy sú rozľahlé. Oporný múr v prednej časti 
školského dvora je prasknutý, presakuje z neho voda, ktorá sa kumuluje na chodníku 
tesne pri budove. V zlom stave je vchodová kovová bránka a brána a potrebná je i 
obnova náteru vonkajšieho oplotenia, oprava vonkajších schodísk a zábradlí, obnova 
časti obvodového chodníka a betónovej plochy v zadnej časti areálu. 

- V interiéry sú potrebné obnovy maľovky a olejových soklov niektorých častí interiéru, 
renovácia niektorých vnútorných dverí, výmena opotrebovaného podlahového PVC, 
obnova náteru vyhrievacích telies s parciálnou výmenou nefunkčných ventilov. Pri 
dlhotrvajúcich dažďoch dochádza k zatekaniu do chodby na prízemí, nefunkčný je 
jeden zvod dažďovej vody z ktorého tečie dažďová voda pred vchod do triedy 
Kuriatka, vlhnú priestory telocvične. Potrebná je i renovácia šatne a sprchy 
zamestnankýň ŠJ. 

 
 

m)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
        v roku 2012 
 
       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. V roku 2012 dostala materská škola od zriaďovateľa z podielových daní sumu 
200.684,00 €, čo bolo na jedno dieťa a rok 1.730,00 €.  
 
       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 2012 ZZ uhrádzali mesačný poplatok za jedno dieťa vo výške 15% životného minima 
na dieťa tzv. „školné“ 13,00 € do 31.10.2012, od 01.11.2012 na základe vydania VZN č. 
5/2012 zriaďovateľa o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom 
príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení 
školského stravovania ZZ uhrádzali mesačne 20,00 €; 25,00 €; 30,00 € na 1 dieťa mesačne. 
Materská škola mala spolu k dispozícii v roku 2012 13.780,50 € tzv. „školné“ od zákonných 
zástupcov, z čoho bolo použitých 13.760,00 € a 20,00 € zostalo na príjmovom účte (povinný 
zostatok účtu) na rok 2013. 



Finančné prostriedky boli použité na: učebné pomôcky, hračky, knihy, výtvarný materiál, 
predplatné za odborné a detské periodiká, pracovné zošity, obrusy, nákup práčky, poistenie 
detí. Podstatná časť prostriedkov bola použitá na prevádzku (plyn, elektrika, voda a pod).    
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytol finančný príspevok na päťročných 
detí v celkovej sume 4.726,00 €, na 27 detí do 31.08.2012 a na 36 detí od 01.09.2012. 
Finančné prostriedky boli použité na: knihy, vybavenie a materiál, vyplatenie dohôd dvom 
pedagogickým zamestnancom (počas letnej činnosti v júli 2012), na mzdy dvoch 
pedagogických zamestnancov (za október, november, december 2012) – v súvislosti 
s výchovou a vzdelávaním detí ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. 
 
ZZ na základe VZN č. 5/2012 zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o 
povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
uhrádzali od novembra 2012 i príspevok na režijné náklady na prípravu a výdaj jedla vo výške 
0,50 €/deň na jedno dieťa. Materská škola tak mala k dispozícii 1.663,50 €. Na školskú 
jedáleň použila takto získané prostriedky vo výške 942,50 € (za november 2012). Vybraná 
suma vo výške 721,-€ (za december 2012) zostala na účte školskej jedálne a bola prevedená 
k použitiu až v roku 2013.     
 

 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 2012 3.755,-€ a z roku 2011 zostalo na mimorozpočtovom účte 
3.050,-€. Spolu mala materská škola k dispozícii 6.805,-€. Na výdavkový účet materská škola 
previedla na použitie 5.000,€ a na mimorozpočtovom účte na rok 2013 zostalo 1.805,- €.  
Finančné prostriedky boli použité na: zapojenie pračky, opravu poškodeného obloženia ŠJ, 
opravu vonkajšej kanalizácie, nákup notebooku so softvérom, údržbu bočného strmého svahu 
v areáli materskej školy, na dezinsekciu (odstránenie osieho hniezda v areáli materskej školy) 
a na zabezpečenie prevádzky (faktúry: 1x voda úžitková, 1x dodávka plynu).     
       

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne. 
 
Materská škola v roku 2012 vyčerpala prostriedky vo výške 225.038,84 €, čo predstavuje na 
jedno dieťa a rok zhruba 1.940,00 €. 
Správa o výsledkoch hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok 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 
1.1. Propagovať a zúročiť nenahraditeľnú činnosť, úspechy a výsledkov výchovno-
vzdelávacej práce, záujmovej činnosti a projektov školy.     
Realizácia 

a) Aktualizovať webovú stránku školy www.mssulekova.sk  



Úloha splnená alternatívne. Webové sídlo materskej školy (ďalej iba „MŠ“) bolo v prevádzke 
iba v školskom roku 2010/2011, pre technické problémy bola v roku 2011 zrušená. 
Rodičovskej verejnosti sú aktuálne informácie o MŠ sprístupnené prostredníctvom webového 
sídla Rodičovského združenia pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava 
www.rzmssulekova.sk.  

b) Zapájať    sa  do    umeleckých    súťaží    a  prehliadok    vyhlasovaných    pre   
deti predškolského veku  
Úloha splnená. MŠ sa zapojila do vybraných výtvarných súťaží vyhlasovaných pre deti 
predškolského veku: Žitnoostrovské pastelky (3 práce), Vesmír očami detí (8 prác), Dielo 
tvojich rúk (9 prác),  Dúhový kolotoč (2 práce).  
 c) Aktualizovať fotoalbum akcií a aktivít materskej školy  
Úloha splnená alternatívne. MŠ má založený fotoalbum rôznych podujatí a aktivít zo života 
MŠ. V súčasnosti je aktuálna fotodokumentácia uložená digitálne.     
 
Okrem uvedeného sa MŠ prezentovala i v regionálnych novinách Staromestské noviny č. 5 
krátkym článkom Jarní poslovia v materskej škole, deti triedy Psíčkovia účinkovali 
v dokrútke detského programu FIDLIBUM zameraného na dopravnú výchovu. Triedy 
Psíčkov a Lienok sa zapojili do súťaže Adoptuj kravičku. Pedagógovia reagovali na 
elektronické výzvy a spolupracovali so študentmi pedagogických fakúlt – vypĺňali anonymné 
dotazníky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu pre diplomové výskumy študentov. 
Riaditeľstvo MŠ spracovalo návrhy na zmeny v zákone č. 317/2009 Z. z. i s odôvodneniami 
vychádzajúcimi z praxe na elektronickú výzvu riaditeľa odboru pedagogických a odborných 
zamestnancov, siete škôl a školských zariadení, kontinuálneho vzdelávania. 

  
2 PROFESIJNÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV   
2.1. Zvýšiť informačné kompetencie pedagogických zamestnancov na 1. úroveň (mierne 
pokročilý).  
Zvýšiť informačné kompetencie pedagogických zamestnancov (ďalej iba „PZ“) na 1. úroveň 
(mierne pokročilý) do konca roku 2012/2013 nebola splnená, nakoľko pretrvávajú rozdiely 
medzi jednotlivými PZ v zručnosti používania informačno komunikačných technológií (ďalej 
iba „IKT“). Kurzy kontinuálneho vzdelávania neponúkajú základné školenia práce s PC, pri 
všetkých kurzoch, ako i pri kurzoch zameraných na IKT musí mať PZ základné znalosti a 
zručnosti práce s PC. 
Realizácia 

a) Získať digitálne kompetencie, používať počítač ako svoju pomôcku v 
priamom výchovno-vzdelávacom procese 
Úloha splnená v prevažujúcej miere. Z dvanástich PZ desať disponuje so zručnosťami práce 
s PC a piati absolvovali zodpovedajúce kurzy v rámci kontinuálneho vzdelávania. Dvaja PZ 
zatiaľ nezvládajú používať PC ako svoju pomôcku vo výchovno-vzdelávacom procese. 
  b) Rozšíriť IKT vybavenie pre profesijnú potrebu pedagogických 
zamestnancov 
Úloha splnená čiastočne. PZ majú k dispozícii dva notebooky, jeden sa zakúpil v uplynulom 
školskom roku. Keďže v MŠ je šesť tried s dvanástimi PZ, je potrebné zabezpečiť ďalšie štyri 
notebooky. 
 



2.2. Obohacovať a inovovať výchovno-vzdelávací proces s orientáciou na implementovanie 
nových prístupov a nápadov do praxe 
Realizácia 

a) Zabezpečiť odbornú literatúru a periodiká pre samoštúdium 
pedagogických zamestnancov  
Úloha splnená, ale v objemovo menšej miere ako v predchádzajúcich školských rokoch. 
Pravidelne sú dodávané odborné periodiká Predškolská výchova a Naša škola. Predplatné 
Manažment školy v praxi sa zrušilo z finančných dôvodov. Vďaka financovaniu 
Rodičovského združenia pri Materskej škole boli i v uplynulom školskom roku odoberané 
aktualizácie publikácie Kafomet pre materské školy (Infra) a Dieťa a jeho svet (Raabe) 
a zakúpila sa i odborná literatúra so spracovanými edukačnými aktivitami na hudobnú 
výchovu ZLATÁ JESEŇ – hry s klasickou hudbou (Marzena Staniek).  

b) Podporovať a umožniť absolvovanie kontinuálneho vzdelávania všetkým 
pedagogickým zamestnancom v smere k personálnemu zabezpečeniu chodu školy 
(organizácia zastupovania)   
Úloha splnená. PZ bolo umožnené prihlásenie a absolvovanie kurzov kontinuálneho 
vzdelávania (ďalej iba „KV“) určené pre učiteľov predprimárneho vzdelávania. Prevádzka 
MŠ bola vždy zabezpečená i vďaka skutočnosti, že PZ boli ústretoví a časť kurzov 
absolvovali na úkor svojho voľného času v rámci víkendov. Akreditované kurzy KV v šk. 
roku 2012/2013 absolvovalo šesť PZ. Sumárne sedem PZ absolvovalo trinásť vzdelávaní, 
z čoho bolo deväť riadnych kurzov: 4x Obsahová reforma v materskej škole, 1x Inovácie 
v riadení materskej školy, 1x Digitálne technológie v materskej škole úroveň začiatočník, 1x 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, 2x Počítačové grafické 
programy a ich využitie v edukačných procesoch výtvarnej výchovy. Časť z uvedených 
kurzov prebiehali v sobotu. PZ využili i overenie profesijných kompetencií: 3x Informačno-
komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 1x 
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint. Okrem jedného naplánovaného inovačného 
funkčného vzdelávania (riadne prihlásenie, ale nezaradenie do kurzu), všetky naplánované 
kurzy boli úspešne absolvované.  
 
3 SKVALITNENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ PRÁCE 
3.1  Rozvíjať u detí kognitívne kompetencie, základy riešenia problémov, tvorivého myslenia, 
algorytmicko-logického myslenia, učiť princípom riadenia, programovania a jazyku príkazov. 
Realizácia 

a) Využívať     elektronickú    didaktickú    pomôcku   Bee-Bot   v  triedach    
všetkých  vekových  skupín 
Úloha splnená. Všetkých triedy MŠ má k dispozícii vlastnú didaktickú pomôcku Bee-Bot i so 
základnými podložkami. PZ v uplynulom školskom roku svojpomocne rozšírili zásobník 
podložiek. Bee-Bot je využívaná v súlade s vekovými osobitosťami detí predškolského veku.  
 
3.2. Podporovať psychomotorický vývoj detí, rozvíjať ich jemnú i hrubú motoriku novými, 
zaujímavými aktivitami. 
Realizácia 

c) Dopĺňať školský dvor účelovými vonkajšími hracími zariadeniami 



Úloha splnená čiastočne, bez nových komponentov, realizovala sa iba obnova. Vďaka RZ sa 
obnovil povrch dopravného ihriska i s vodorovným dopravným značením a sčasti sa 
revitalizovala jedna šmykľavka  

d) Rozvíjať jemnú motoriku detí formou modelovania s keramickou hlinou a 
glazovania, používať keramickú pec k vypáleniu finálnych výtvorov detí  
Úloha splnená. MŠ v spolupráci s Centrom voľného času Štefánikova v Bratislave 
zabezpečila Keramický krúžok pre deti najstaršej vekovej skupiny. PZ pri výtvarných 
aktivitách detí strednej a najstaršej vekovej skupiny taktiež využívali prácu s keramickou 
hlinou na výrobu darčekov a dekoračných predmetov.   
 
4 SKVALITNENIE PODMIENOK EDUKÁCIE – PRIESTOROV MATERSKEJ   

ŠKOLY 
4.1  Zvýšiť estetickú i funkčnú úroveň zariadenia priestorov materskej školy so zreteľom na 
skvalitnenie hygieny, bezpečnosti a hospodárnosti 
Realizácia 

d) Obnoviť vnútorné maľovky, podlahové krytiny, vonkajšie schodiská a 
obvodové chodníky 
Úloha sa neplnila. MŠ bude naďalej požadovať zriaďovateľa o obnovu – výmenu podlahy 
(PVC) v konkrétnych priestoroch budovy, tiež o obnovu časti obvodového chodníka budovy. 
Finančné prostriedky zriaďovateľa sú limitované a nie je záruka, že požiadavky budú 
zrealizované.  

e) Vymeniť nefunkčné ventily vyhrievacích telies za termostatické 
Úloha sa neplnila. Ďalšia etapa výmeny ventilov je vzhľadom na početnosť vykurovacích 
telies finančne náročné a MŠ nemala potrebné financie na realizáciu tejto úlohy.  
            f) Revitalizovať alebo vymeniť opotrebované vnútorné dvere v priestoroch 
materskej školy 
Úloha sa neplnila pre nedostatok financií.        

g) Vymeniť detské šatňové skrinky III. a IV. triedy za kvalitnejšie,                  
s bezproblémovým prístupom pre deti (prízemné) 
Úloha splnená v predstihu v školskom roku 2010/2011.  
 
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 

- hodnotný tím pedagógov 
- kvalitné personálne vzťahy 

pedagógov a prevádzkových 
zamestnancov 

- schopnosť, ochota spolupracovať, 
pomáhať, riešiť problémy 

- výhodná poloha, účelovosť, 
priestrannosť budovy a areálu 

- vlastné školské stravovanie 
s kvalitným vybavením školskej 

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

- zabezpečovanie údržby rôzneho 
druhu dodávateľskými subjektmi 

- zabezpečenie chodu budovy 
a administratíva zahlcuje pracovné 
vyťaženie vedúcich zamestnancov   

- náporové stresové situácie              
a preťaženosť zamestnancov 



kuchyne 
- podpora rodičov, dobré meno 

medzi rodičovskou verejnosťou 
- pomoc, podpora rady školy 
- subvenčný postoj Rodičovského 

združenia  
- účelové vnútorné športoviská – 

telocvičňa a detské fitnes  
- vlastné dopravné ihrisko  
- orientácia na zdravý životný štýl 

a environmentálne povedomie    

- slabšie digitálne zručnosti 
niektorých pedagógov 

- fluktuácia zamestnancov úseku 
školskej jedálne 

- ½ úväzok vedúcej školskej jedálne 
z dôvodu nedostatku financií 

- chýbajúce možnosti finančného 
ocenenia kvalitných pracovných 
výkonov, stimulácie zamestnancov 
k iniciatívnosti a  samostatnosti   

 
Príležitosti Riziká 

- spolupráca medzi učiteľom 
a rodičom – spoločná hodnotová 
zameranosť 

- rešpektovanie pravidiel materskej 
školy rodičmi – jednotnosť, 
dôslednosť vo výchove detí  

- kvalitné ponuky kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických 
zamestnancov 

- zmena systému normatívneho 
financovania materských škôl – 
nie z podielových daní, ale 
z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ 
SR so zreteľom na priestorové 
podmienky budovy 

- legislatívna úprava hygienických 
noriem na dieťa materskej školy 
vzhľadom na m2 na 1 dieťa a 
triedu  

- poddimenzované financovanie 
organizácie MŠ  

- nárast finančných výdavkov, 
nákladovosti prevádzky 

- nepredvídateľné problémy 
technického charakteru na 
zabezpečenie prevádzky  

- nárast administratívy, časté zmeny 
v legislatíve, jej komplikovanosť 
až neprehľadnosť 

- extrémne liberálna, kverulantská a 
merkantilná rodičovská výchova 

- vysoké pracovné zaťaženie rodičov 
s následným deficitom pozornosti 
venovanú deťom   

-     znižujúca sa disciplinovanosť 
      a uvedomenie si zodpovednosti 
      rodičov za zdravie svojich detí 
-    vandalizmus 
-    nárast nutnosti zastupovania počas 

kontinuálneho vzdelávania    
      

 
p)   Netýka sa materskej školy  
  
 
 
 
                                             
                                                                                                        Mgr. Svetlana Radakovičová 
V Bratislave 07. októbra 2013              riaditeľ materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 



        Príloha č. 1 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 

 
 
DOTÁCIE V ROKU 2012 
 
Rozpočet materskej školy od zriaďovateľa:  205.410,00 € 
Z toho dotácie z MÚ z podielových daní:  200.684,00 €  
Z toho „školné“ pre predškolákov z MŠVVaŠ SR:     4.726,00 € 
  
Dotácie z príjmov v roku 2012  čerpanie 2012      zostatok na 2013 
Školné           13.780,50 €  13.760,50 €     20,00 
Réžia ŠJ       1.663,50 €       942,50 €              721,00 € 
Sponzorské       6.805,00 €    5.000,00 €           1.805,00 €  
Spolu                          22.249,00 €  19.703,00 €           2.546,00 €   
  
SPOLU DOTÁCIE     205.410,00 €   
       22.249,00 €        

  227.659,00 €      
      
ČERPANIE V ROKU 2012                                                                                                     
 
Materská škola  61/mzdy   111.870,54 € 
   62/odvody           39.140,64 € 
   63/prevádzka     40.866,63 € 
   64/transfery          256,92 € 
   Spolu    192.134,73 € 
                                                                                                
Školská jedáleň   61/mzdy     16.776,02 € 
   62/odvody          5.798.27 € 
   63/prevádzka         10.070,18 € 

64/transfery          259,64 € 
   Spolu         32.904,11 €  
 
SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ    225.038,84 €  
            
Nevyčerpané prostriedky 2.620,16 € (réžia ŠJ, sponzorské a školné – mimo výdavkového účtu 
na rok 2013, zostatok výdavkového účtu na poplatky, na vrátenie úrokov – na zúčtovanie 
v roku 2013) 
 
                 
                    
 
 
 
Spracovala Mgr. Svetlana Radakovičová na základe účtovných podkladov Ing. G. Horanskej.                        
                
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 
 
 
Vyjadrenie rady školy   
 
       

Rada školy prerokovala  a odporúča zriaďovateľovi  schváliť  Správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy Šulekova č. 35, za školský rok 
2012/2013 a Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2012. 
 
 
 
 
 
       Katarína Chalamová   
         meno a priezvisko predsedu Rady školy  

 
 

V Bratislave 08. októbra 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


