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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 2007/2008 až 2009/2010 
4. Plán práce MŠ Šulekova 35, na školský rok 2009/2010 
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 
msslnecnica@energomail.sk 
www.staremesto.sk/skolstvo/materskeskoly/MSSulekova 

 
5. Údaje o zriaďovateľovi školy 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie                                                                                                                                                                                                                    
Svetlana Radakovičová – riaditeľka od 01.02.2000, znova menovaná 01.02.2010 
Gabriela Wertlenová – zástupkyňa 
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 má mandát na obdobie štyroch rokov. 
 
Zloženie rady: 
Katarína Chalamová – predseda (za pedagogických zamestnancov) 



Mgr. Helga Jančovičová PhD. – člen (delegovaný zástupca zriaďovateľa ) 
Mgr. Bohdana Machajová – člen (delegovaný zástupca za zriaďovateľa) 
Mgr. Art. Barbora Šunová  – člen (za rodičov) 
Pharm. Dr. Karin Tesařová – 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) 
 

Počet stretnutí v školskom roku 2009/2010: 4x, z toho jedno stretnutie bolo 
neformálne. 

 Rada školského zariadenia na svojich zasadnutiach prerokúvala: 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2008/2009 
- Školský poriadok materskej školy na šk. rok 2009/2010 
- Prerokovanie výročnej správy o činnosti rady za rok 2009 
- Realizovala výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy 2010 
- Návrh na počty prijatých detí ku školskému roku 2010/2011 
- Plánovanú rekonštrukciu materskej školy 

 
  
b)   Údaje o počte detí v školskom zariadení 
 
       V školskom roku 2009/2010 bolo v štyroch triedach zaradených 88 až 89 detí. 
 
Stav k 15. 9. 2009 k. 31. 8. 2010 
tried počet detí počet detí 
I. 20 21 
II. 21 20 
III.  24 23 
IV.  24 24 
4 triedy 89 88 
 
Stav k 15. 09. 2009       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2007 - menej ako 3 roč.                   4 3 0 
2006 - 3 ročné 25 15 0 
2005 - 4 ročné 24 14 0 
2004 - 5 ročné 23 13 0 
2003 - 6 ročné 13 4 0 
Spolu 89 49 0 
 
    
Stav k 31. 08. 2009       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2007 - 3 ročné 6 3 0 
2006 - 4 ročné 25 15 0 
2005 - 5 ročné 23 13 0 
2004 - 6 ročné 21 13 0 
2003 - 7ročné 13 4 0 
Spolu 88 48 0 



c)   Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy   
      Na zápise do prvého ročníka základnej školy bolo 26 detí (z toho 1 dieťa bolo na 
predčasnom zápise - narodené v septembri 2004). Do prvých ročníkov základných škôl odišlo 
23 detí (88,5 %)  vrátane 1 dieťaťa – ktoré predčasne začalo so zaškolením v základnej škole. 
V materskej škole zostali 3 deti (11,5 %) s rozhodnutím o odklade povinnej školskej 
dochádzky. 
 
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 má  trinásť zamestnancov, z toho osem pedagogických zamestnancov, dve 
prevádzkové zamestnankyne a tri zamestnankyne školskej jedálne, z toho jedna – vedúca ŠJ 
pracuje na polovičný úväzok. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačný 
predpoklad učiteľa materskej školy, sedem pedagogických zamestnancov má požadované 
úplné stredné odborné vzdelanie, jedna zamestnankyňa má I. stupeň vysokoškolského 
vzdelania v odbore. 
 
 
Zamestnanci 
Materskej školy 

počet 
osôb 

výška 
úväzku 

Počet zamestnancov spolu 13 12,5 
Pedagogickí zamestnanci 8 8 
Nepedagogickí zamestnanci 2 2 
Zamestnanci školskej jedálne 3 2,5 
 
 

Materská škola 
počet 
osôb 

zamestnanci MŠ  10 
z toho PZ (ped.zam.)  8 
kvalifikovaní 8 
nekvalifikovaní 0 
dopĺňajú si vzdelanie 0 
z toho NZ (neped.z.) 2 
upratovačky 2 
ostatní 0 
Školská jedáleň   
zamestnanci  3/2,5 
SPOLU MŠ + ŠJ 13/12,5 
 
 
% počet PZ z počtu zam. MŠ  
    10 zamestnancov  80% 
% počet PZ z počtu zam. MŠ a ŠJ  
    13/12,5 zamestnanca  62%/64% 
 
 



h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
       V školskom roku 2009/2010 sa pedagogickí zamestnanci prihlásili na viaceré ponúkané 
druhy kontinuálneho vzdelávania. 
 
Forma vzdelávania: 
Kontinuálne 
vzdelávanie   Počet  Priebeh vzdelávania 

Druh Názov prihlásených začalo pokračuje ukončilo 

INOVAČNÉ funkčné inovačné  1 0 0 0 

  manažment 2 0 0 0 

  Inovácia v didaktike 4 0 0 0 
AKTUALIZA ČNÉ         

  
Rozvíjanie digitálnych/informačných 
kompetencií 6 4 4 0 

  Obsahová reforma školstva 4 0 0 0 
 
Účasť na školeniach, seminároch, konferenciách: 

- Komunikačné a manažérske zručnosti pri riadení školy, Piešťany Banka 18. až 20. 
novembra 2009, výcvikový program pre riaditeľov škôl s právnou subjektivitou, 
spojený s odborným výkladom zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

- Moderné vzdelávanie v materskej škole, Prievidza 25. februára 2010, odborná 
konferencia zameraná na podporu a aktívne využívanie IKT v predprimárnom 
vzdelávaní. 

- Materská škola a svet okolo, Ružomberok 23., 24. apríla 2010, celoslovenský odborný 
seminár s medzinárodnou účasťou zameraný na pedagogickú tvorivosť učiteliek 
materskej školy. 

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

- Oboznamovanie s jazykom anglickým pre deti III. a IV. trieda pod vedením lektora 
Mgr. Magda Čikovská – celoročne 

- Keramický krúžok pre deti III. a IV. triedy realizovaný v spolupráci s CVČ 
Štefánikova ul. v Bratislave, pod vedením Mgr. Magdalény Vatolíkovej – celoročne 

- Tanečný krúžok – Tanečná škola ELASTIC, pre deti III. a IV. triedy – celoročne 
- Korčuliarsky výcvik agentúra Šport komplex PaeDr. J. Hečko – november 2009 
- Lyžiarsky výcvik agentúra Šport komplex PaeDr. J. Hečko – január 2010 
- Gymnastický výcvik agentúra Šport komplex PaeDr. J. Hečko –apríl 2010 
- Predplavecký výcvik agentúra Šport komplex PaeDr. J. Hečko – máj 2010 
- Návšteva ZŠ Mudroňova, výstava ovocia a zeleniny – september 2009 
- Strašidielkovo – tekvičková slávnosť – október 2009 
- Divadelné a bábkové predstavenia 9 x v školskom roku 
- Ide, ide muzika koncert Kapela Harmónia – október 2009 
- Ekvilibrista artistické vystúpenie október – 2009  
- Ovečka osvetový program – november 2009 
- Otvorené hodiny angličtiny – december 2009 
- Mikuláš v materskej škole s medovníkovou nádielkou – december 2009 
- Vianočný koncert – december 2009 
- Vianočná darčeková nádielka – december 2009 
- Návšteva predškolákov v ZŠ Mudroňova– január 2010 



- Fašiangový karneval s diskotékou“ – február 2010 
- Lesná škôlka v Horskom parku s poníkom Nika – február 2010 
- Zábavné popoludnie pre predškolákov v ZŠ Mudroňova – február  
- Návšteva mestskej knižnice na Gaštanovej ulici – marec 20010 
- Beseda s detskou spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou – apríl 2010 
- Včielka Logico edukačný program – apríl 2010 
- Mozart deťom výchovný koncert – máj 2010 
- Lesné zvieratká environmentálny program – máj 2010 
- Podhradská a Čanaky pásmo detských piesní – máj 2010 
- Tanečná škola ELASTIC otvorené hodiny – máj 2010 
- Knick – knack pohybové vystúpenie p. Belovics – máj 2010 
- Diskoparáda Šaša Maroša – máj 2010 
- Poldenný výlet na Červený Kameň – jún 2010 
- Náučný program o bezpečnosti na ceste v spolupráci s mestskou knižnicou a políciou. 
- Týždeň detských radostí k MDD – jún 2010 – športová súťaž v netradičnom päťboji,  

kúzelnícke vystúpenie, balónová šou, fotografovanie, divadelné predstavenie ŠBD 
Lopta Hopta, diskoparáda Šaša Maroša, zmrzlinová party, 

- Zletela kukučka folklórne pásmo – jún 2010 
- Celodenný rozlúčkový výlet „predškolákov“ na Biofarmu v Stupave – jún 2010  

 
Prezentácia na verejnosti 

- Zapájanie sa do výtvarných súťaží :  
SVET OKOLO NÁS – výtvarná tvorba detí materských škôl s celoslovenskou 
a medzinárodnou účasťou, XIII. ročník 
DIELO TVOJICH RÚK  – umelecká prehliadka a súťaž, V. ročník 
VESMÍR OČAMI DETÍ – Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, XXIV. ročník 
DÚHOVÝ KOLOTOČ – výtvarná tvorivosť detí predškolského veku, III. ročník  

- Ocenenie najlepších pedagogických pracovníkov na území mestskej časti pod záštitou 
starostu Ing. arch. Andrej Petreka – Monika Tomíková marec 2010 

- Využitie dopravného ihriska deťmi MŠ Búdkova, deti MŠ pri ZŠ Dr. M. Hodžu 
s materskou školou Škarniclova 1. 

- Besiedky – vystúpenia detí pre rodičovskú verejnosť vianočná 2x – december 2009, 
ku dňu matiek 2x – máj 2010. 

 
 
j)   Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Škola podporujúca zdravie  
Začiatok realizácie: 01.09.2000 
Ukončenie realiz.: projekt je opakovateľný každý školský rok s drobnými 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 koordinátor, materská škola každoročne voľne 
pokračuje v projekte.   
Projekt je koncipovaný tak, aby sa mohol realizovať každoročne, samozrejme je vždy 
ovplyvňovaný konkrétnymi podmienkami. To ale neuberá na kvalite, ba práve naopak. 
Učiteľky dobre reagujú na aktuálne podmienky, ich práca nie je mechanická a rutinná, ale 
prirodzene sa provokuje ich tvorivosť, nové pohľady na samotnú realizáciu jednotlivých 



čiastkových úloh projektu. Tak je život detí v materskej škole každý rok iný, neopakovateľný, 
zaujímavý a originálny.  
      
Dopravné ihrisko v materskej škole – využitie  
Začiatok realizácie: 01.09.2006 
Ukončenie realiz.: projekt je opakovateľný každý školský rok s drobnými modifikáciami 
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. 
 
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 - 
rotopedmi, chodiacimi trenažérmi a bežiacimi pásmi.  
 
Bezpečná škôlka 
Začiatok realizácie: 01.10.2008 
Ukončenie realiz.: projekt je trvalý 
Výsledky a popis: Projekt Goodyear – Bezpečná škôlka je realizovaný pod záštitou 
podpredsedu vlády SR a ministerstva školstva SR. Zameraný je na zvýšenie bezpečnosti detí 
materských škôl v rámci cestnej premávky nosením reflexných viest. 
     
 
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.  

– 4 triedy, 3 spálne, deťom I. triedy sa rozkladajú ležadlá 
– každá trieda má vlastnú šatňu a umyváreň 
– jedáleň, telocvičňa, detské fitnes, kabinety na pomôcky 
– pedagogický i správny zamestnanci majú uzamykateľné priestory na odkladanie 

osobných vecí 
– práčovňa, kotolňa, skladové priestory 
– kuchyňa, jedáleň a výdajňa hotových jedál 
– 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 
s predpokladom zníženia prevádzkových nákladov, hlavne za vykurovanie budovy. Avšak 
neustále zostávajú a vynárajú sa ďalšie problémy s opotrebovaním alebo nefunkčnosťou 
nerekonštruovaných priestorov, technológií a ďalších zariadení.  
Zriaďovateľ zabezpečil:  

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

- pravidelnú deratizáciu objektu, 
- spevnenie časti svahu vonkajšieho terénu gabionovými konštrukciami 



- komplexnú rekonštrukciu plynovej kotolne, 
- vymaľovanie komplexu II. triedy, 
- výmenu osvetlenia v umyvárňach s doplnením núdzového osvetlenia, 
- začatie stavebných prác týkajúcich sa prebudovania časti zadného prízemia na 

komplex jednej triedy pre 15 detí a rozšírenia prvého poschodia pre ďalší komplex 
triedy s kapacitou 18 detí, 

- finančnú dotáciu výcvikového programu pre riaditeľov škôl s právnou subjektivitou, 
- dotáciu finančnej odmeny pre pedagogického zamestnanca z príležitosti Ocenenia 

najlepších pedagogických pracovníkov na území mestskej časti pod záštitou starostu 
Ing. arch. Andrej Petreka  
 

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), 
- obnovu, výmenu zastaraného i chýbajúceho vybavenia (napr. podlahové krytiny), 
- doplnenie učebných, didaktických pomôcok, hračiek a spotrebného materiálu,  
- úrazové poistenie detí. 

 
Rodičovské združenie pri materskej škole zabezpečilo: 

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

- financovanie všetkých kultúrnych podujatí, besiedok, koncertov, divadelných 
predstavení, ... 

- autobusovú dopravu na výlety, 
- technologické a nábytkové vybavenie pre keramický krúžok, 
- vnútorné prečistenie vykurovacích telies s výmenou niektorých ventilov za 

regulovateľné termostatické hlavice. 
 

Ďalšie potrebné opravy – údržby: 
- 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.  

- Pozdĺž jednej strany príjazdovej cesty je pás kríkovej zelene, ktorú vandali používajú 
ako smetisko a žiaľ i ako toaletu, čo je problémom hlavne 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 sa musíme starať i o priľahlé 
chodníky a komunikáciu. Na pozemku i po jeho obvode je vysadené množstvo 
stromov a kríkov, trávnaté plochy sú pomerne rozľahlé. Udržiavať areál je veľmi 
náročné. 

- Potrebná je obnova maľovky a olejových soklov niektorých častí interiéru 
a vonkajšieho oplotenia, oprava vonkajších schodísk s doplnením zábradlí, obnova 
časti obvodového chodníka a betónovej plochy v zadnej časti areálu, výmena 
opotrebovaného podlahového PVC, výmena vstupných drevených dverí do priestorov 
kuchyne, výmena vonkajších lavičiek, doplnenie vonkajších hracích zariadení. 

 
 



m)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
        v roku 2009 
 
       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 kapitálové výdavky. V roku 2009 bol 
rozpočet školy vo výške 234.330,€. Na jedno dieťa bola zriaďovateľom daná suma 
i s kapitálovými nákladmi 2.604, €. 
 
       2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 
V školskom roku 2009/2010 rodičia – zákonní zástupcovia platili mesačný poplatok za jedno 
dieťa vo výške 15% životného minima na dieťa (12,68 € na 1 dieťa mesačne). Materská škola 
mala k dispozícii a použila 7.169,€. 
  
      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 2009 a použila 10.515,€.  
Členenie „sponzorských“ finančných prostriedkov podľa použitia: 
Dofinancovanie úhrad za plyn, opravy výťahov, oprava vchodových dverí, oprava vnútornej 
telefónnej ústredne, oprava elektrického otvárania dverí, komplexné tepovanie po 
rekonštrukcii, poplatky za webovú stránku, detské paplóny a návliečky, detské šatňové 
skrinky, ďalšie nábytkové vybavenie, koberce, kuchynské vybavenie, tonery, edukačné 
pomôcky a materiál, odborné publikácie, hračky a pod. 
 
      5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne. 
 
Takzvaná „nákladovosť“ na jedno dieťa s navýšením rozpočtu o „školné a sponzorské“ v roku 
2009 bola  2.800, €. 
Správa o hospodárení 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  

-   Aktualizácia webovej stránky materskej školy www.mssulekova.sk  
- Zapájanie sa do rôznych výtvarných súťaží a prehliadok vhodných pre deti 
predškolského veku.  
-  Používanie rôznych zaujímavých techník vo výtvarných činnostiach, využívanie 
a kombinovanie rôznych prírodných i netradičných materiálov.  
- pripravovanie, nacvičovanie tematických vystúpení. 
Všetky stanovené ciele boli splnené. 

 
2 Skvalitnenie podmienok edukácie 

-   Zabezpečenie podmienok pre zachovanie osobnej intimity detí doplnením stienok 
medzi toaletami. 



-  Výmena opotrebovaných kobercov spální za celoplošné. 
Stanovené ciele boli splnené. Zabezpečenie stienok bolo súčasťou rekonštrukcie 
umyvární, ktorú zabezpečil zriaďovateľ.  

 
3 Skvalitnenie procesu edukácie 

- Obnova a dopĺňanie didaktických pomôcok z ponuky špecializovaných výrobcov 
a dodávateľov. 
-   Pokračovanie vo využívaní „Dopravného ihriska“ v materskej škole. 
Oba ciele boli splnené, vybavenie dopravného ihriska detskými vozidlami sa takisto 

každoročne obnovuje. Ku skvalitneniu procesu edukácie prispelo i zabezpečenie 
technologického vybavenia pre keramický krúžok, ktoré má k dispozícii i materská 
škola.   
 
 
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 
- kvalitný tím pedagógov 
- kvalitné personálne vzťahy 
- schopnosť, ochota spolupracovať, 

pomáhať, riešiť problémy 
- zohratý kolektív pedagog. 

zamestnancov 
- výhodná poloha, účelovosť, 

priestrannosť budovy a areálu 
- estetizácia interiéru  
- realizácia vlastných projektov  
- rešpektovanie osobnosti dieťaťa 
- emocionálne a prosociálne cítenie 
- podpora rodičov, dobré meno 

medzi rodičovskou verejnosťou 
- ústretovosť zriaďovateľa  
- pomoc, podpora rady školy  
- vynovenie priestorov   

- slabé finančné ohodnotenie 
pedagogických zamestnancov 

- veľmi nízke finančné ohodnotenie 
nepedagogických zamestnancov 

- nižšia kapacita, ako dopyt, 
neuspokojenie všetkých rodičov 
na prijatie dieťaťa do MŠ 

- problémy technického charakteru 
na zabezpečenie prevádzky 
budovy 

- nedostatok financií potrebných 
k vytvoreniu pracovnej pozície 
údržbára – záhradníka 

- zabezpečenie chodu budovy 
a administratíva zahlcuje pracovné 
vyťaženie vedúcich zamestnancov   
 

 
Príležitosti Riziká 

- spolupráca medzi učiteľom 
a rodičom – spoločná hodnotová 
zameranosť 

- rešpektovanie pravidiel rodičmi – 
jednotnosť, dôslednosť vo 
výchove  

- rozvoj digitálnych zručností 
pedagógov 

- finančná stimulácia k 
iniciatívnosti a  k samostatnosti 
zamestnancov  

- rozšírenie kapacity materskej 

- zvyšovanie finančných výdavkov, 
nákladovosti prevádzky 

- neustály nárast administratívy 
- časté zmeny v legislatíve, jej 

komplikovanosť až neprehľadnosť 
- stres, preťaženosť a frustrácia 

učiteľov 
- pasívny prístup niektorých rodičov 

k výchove svojich detí, 
kverulantská výchova 

-    znižujúca sa disciplinovanosť 
     a uvedomenie si zodpovednosti 



školy 
- zamestnanie ďalších kvalitných 

pedagógov a  prevádzkových 
zamestnancov 
 

     rodičov za zdravie svojich detí 
- zvýšenie kapacity môže načas 

ovplyvniť personálne vzťahy 
- nestotožnenie sa nových 

zamestnancov s formálnym a  
skrytým kurikulom materskej 
školy 

-   zvýšením kapacity môže dôjsť 
k anonymite a zníženiu záujmu zo 
strany zákonných zástupcov o MŠ 

      
                                       
 
  p)   Netýka sa materskej školy  
  
                                             
                                                                                                           Bc. Svetlana Radakovičová 
V Bratislave 29. septembra 2010       riaditeľka MŠ 
 
 
 
Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2009 
2. Vyjadrenie rady školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Príloha č. 1 
 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2009 
 
 
DOTÁCIE 
 
Dotácie z MÚ                                              234.330,- €  
Dotácie z príjmov 
                                 Školné                            7.169,- €    
                                 Sponzorské    10.515,- €  
                                                                 --------------------- 
                                                                     17.684,- €  
 
SPOLU DOTÁCIE                                      252.014,- €  
 
 
ČERPANIE                                                                                                      
 
Materská škola  mzdy      72.494,- € 
   odvody           25.182,- € 
   prevádzka     47.765,- € 
   spolu    145.441,- € 
                                                                                                
Školská jedáleň   mzdy         12.454,- € 
   odvody          4.254.- € 
   prevádzka          5.416,- € 
   kapitálové výdavky       84.406,- € 
   spolu       106.530,- €  
 
SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ    251.971,- €  
 
 
 
Zostatok na účte k 31.12.2009                     42,81 € 
 
 
                                 
                    
 
 
                                                                                                                 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  Materskej školy Šulekova 35, za školský rok 
2009/2010. 
 
 
 
 
 
       Katarína Chalamová   
           meno a priezvisko 

        predseda Rady školy pri MŠ Šulekova 35 
 
 

V Bratislave 04. októbra 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 
 
 
 

S P R Á V A  
 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Materskej školy Šulekova 35, 811 03 Bratislava, IČO 30791863 za školský rok 2009/2010 
 
 
 
Predkladá: 
       
Bc. Svetlana Radakovičová    
Riaditeľ MŠ  
    
 
      Prerokované v pedagogickej rade školy 
                 dňa 01. októbra 2010 
 
      Prerokované v rade školy dňa 04. októbra 2010 
 

Stanovisko zriaďovateľa:  
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
s c h v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti 
MŠ Šulekova 35, za školský rok 2009/2010 

 
 
 
 
 

 ...............................................................                

     za zriaďovateľa  

 

 

 
 
 
 
 
Vypracovala: 
Bc. Svetlana Radakovičová 
Ing. Gabriela Horanská 


