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SPRÁVA 
 

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
 

VÝCHOVNO–VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI  
 

 ZA ŠKOLSKÝ ROK  2013/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
 
Mgr. Svetlana Radakovičová 
 



 
 
 
Východiská a podklady: 
 

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

2. Metodické usmernenie č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení  

3. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2013/2014 až 2014/2015 
4. Plán práce Materskej školy Šulekova č. 35 na školský rok 2013/2014 
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 
Ing. Eva Ťažká – vedúca školskej jedálne  



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)  
Pharm. Dr. Daniela Tesařová  – 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 2013/2014: 3x 

 Činnosť rady školy v školskom roku 2013/2014 
- Prerokovanie Správy o plnení koncepčného zámeru rozvoja materskej školy za 

obdobie školský rok  2012/2013 a jej odporučenie na schválenie zo strany 
zriaďovateľa. 

- Prerokovanie Koncepcie rozvoja materskej školy na školské roky 2013/2014 až 
2014/2015 a jej odporučenie na schválenie zo strany zriaďovateľa. 

- Informácia o nedostatočnom rozpočte organizácie na kalendárny rok 2013 jeho 
aktuálnom čerpaní a potreby jeho navŕšenia –  súhlasné stanovisko. 

- Prerokovanie a súhlas so Školským poriadkom materskej školy na šk. rok 2013/2014 
- Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2012/2013 a Správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 a jej 
odporučenie na schválenie zo strany zriaďovateľa. 

- Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu s aktuálnym určením rozsahu vyučovacej činnosti a prehľadu odbornej 
spôsobilosti pedagogických zamestnancov. 

- Informácia o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, 
o existujúcich nedostatkoch a potrebných opráv. 

- Prerokovanie návrhu programového rozpočtu príjmov a výdajov na roky 2014, 2015, 
2016.  

- Prerokovanie Výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2013. 
- Prerokovanie návrhu na počet prijímaných nových detí k 01.09.2014 
 

7.1 Ďalšími poradnými orgánmi materskej školy je Pedagogická rada a Metodické združenie 
Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, v školskom roku 2013/2014 
mala tri zasadania, jej činnosť zahŕňala prerokovanie Plánu práce, Plánu kontinuálneho 
vzdelávania, Koncepcie rozvoja materskej školy, Školského poriadku a prevádzky, 
aktuálnych kariérových pozícií, Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti, Správy o výsledkoch hospodárenia, počet prijímaných detí k nasledujúcemu 
školskému roku, ostatné podmienky – kritériá prijímania detí, určenie rozsahu vyučovacej 
činnosti pedagogických zamestnancov, určenie triednych učiteľov. Taktiež bolo 
pedagogickým zamestnancom poskytované informácie zo strany zriaďovateľa a z aktívov 
riaditeľov. 



Metodické združenie: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci okrem riaditeľky, avšak 
riaditeľka bola prizvaná a zúčastnila sa každého zasadania ako hosť. Metodické združenie 
malo v školskom roku 2013/2014 päť zasadaní, predmetom činnosti bolo odovzdávanie si 
pracovných skúseností, poznatkov z absolvovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania 
i s prezentáciou záverečných prác, pedagogická diagnostika, výber ekovýchovných 
programov, športových kurzov, organizácia verejného vystúpenia, besiedok pre rodičov, 
prezentácia environmentálnych aktivít – odoslaných aktivít k súťaži Hodina s Ekostopou, 
plánovanie vzájomných hospitácií, prezentácia výsledných prác z výtvarných a pracovných 
aktivít a pod. 
  
b)   Údaje o počte detí v materskej škole 
       V školskom roku 2013/2014 bolo v šiestich triedach zaradených 116 detí.  
 
Stav k 15. 9. 2013 k. 31. 8. 2014 
tried počet detí počet detí 
I. Zajkovia 19 19 
II. Žabky 20 20 
III. Mačičky 20 20 
IV. Psíčkovia 21 20 
V. Lienky 20 21 
VI. Kuriatka 16 16 
Spolu 116 116 
 
 
Stav k 15. 09. 2013       
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2011 menej ako 3 r.                    2 2 0 
2010- 3 ročné 23 9 0 
2009- 4 ročné 24 11 0 
2008- 5 ročné 44 21 0 
2007- 6 ročné 23 8 0 
Spolu 116 51 0 
 
 
Stav k 31. 08. 2014    
rok narodenia spolu dievčat integrované 
2011 - 3 ročné 3 3 0 
2010 - 4 ročné 23 10 0 
2009 - 5 ročné 25 12 0 
2008 - 6 ročné 43 20 0 
2007 - 7 ročné 22 8 0 
Spolu 116 53 0 
 
 
c)   Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy  
 
 spolu dievčat percentuálne 
Na zápise do ZŠ bolo 55 detí 25 100% / 45 % 
Do 1. ročníkov ZŠ odišlo 49 detí 23 89 % / 42 % 
V materskej škole zostalo 6 detí 2 11 % / 3 % 
 



g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 
Materská škola mala v školskom roku 2013/2014 devätnásť zamestnancov, z toho dvanásť 
pedagogických zamestnancov (ďalej iba „PZ“), tri prevádzkové zamestnankyne a štyri 
zamestnankyne školskej jedálne, z toho jedna – vedúca ŠJ na polovičný úväzok. V priebehu 
školského roka ukončili pracovný pomer traja PZ, z toho dvaja PZ na vlastnú žiadosť 
a jednému PZ skončil pracovný pomer uzavretý na dobu určitú. 
 
Všetci PZ spĺňali kvalifikačný predpoklad učiteľa materskej školy, osem PZ má požadované 
úplné stredné odborné vzdelanie v odbore, jedna PZ má I. stupeň odborného vysokoškolského 
vzdelania, tri PZ majú II. stupeň odborného vysokoškolského vzdelania. 
 

k 1. 9. 2013 k 31. 8. 2014 Zamestnanci 
materskej školy 

počet osôb 
výška 

úväzku počet osôb výška úväzku 

Počet zamestnancov spolu 19 18,5 18 17,5 
Pedagogickí zamestnanci 12 12 11 11 
Nepedagogickí zamestnanci 3 3 3 3 
Zamestnanci školskej jedálne 4 3,5 4 3,5 
 

1. 9. 2013 31. 8. 2014 Materská škola 
počet osôb počet osôb 

zamestnanci MŠ  15 14 
z toho PZ (pedagogickí zamestnanci)  12 11 
Kvalifikovaní 12 11 
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 18 / 17,5 
 
% vyhodnotenie zamestnancov 1. 9. 2013 31. 8. 2014 
% počet PZ 12/11 z počtu zamestnancov  MŠ  
    15/14 zamestnancov  80%         79% 

% počet PZ 12/11 z počtu zamestnancov MŠ a ŠJ 19/18 
zamestnancov 18,5/17,5 prepočítaných   63% / 65% 61% / 63% 

 
h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy   
      
Forma vzdelávania do 31.08.2014: 
 

Kontinuálne 
vzdelávanie Priebeh vzdelávania 

Druh 

Názov 

V
zd

el
áv

ac
ia

 
in
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Po
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t 
pr

ih
lá

se
ný

ch
 

začalo pokračuje ukončilo 

INOVAČNÉ Inovácie v riadení školy materskej 
školy  MPC 1 0 0 0 



Moderné technológie spracovania 
školskej administratívy  

SŠPG    
o. z. 1 1 0 1 

Prípravné atestačné vzdelávanie 
k prvej atestácii pre učiteľov 
predprimárneho vzdelávania 

MPC 1 0 0 0 

Rozvíjanie predčitateľskej 
gramotnosti v materskej škole MPC 6 5 0 5 

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-
bot v materskej škole MPC 10  7 0 7 

Rozvíjanie grafomotorických 
zručností detí ako príprava na 
písanie v základnej škole 

MPC 4 3 0 3 

Kreslenie v grafickom programe 
RNA MPC 4 3 0 3 

AKTUALIZAČNÉ 

Orientácia v priestore a priestorová 
predstavivosť v predprimárnom 
vzdelávaní 

MPC 3 0 0 0 

SPOLU 8 rôznych kurzov kontinuálneho 
vzdelávania  30 19 0 19 

 
Okrem kurzov kontinuálneho vzdelávania dvaja PZ absolvovali akreditovaný „Kurz prvej 
pomoci“ ktorého poskytovateľom je RZP – Asistenčné služby, s.r.o. 
 
i)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
       
Aktivity materskej školy  

- Krúžok anglického jazyka pre prihlásené deti z troch tried (46 detí), realizovaný 
lektorkou (živnosť) na náklady zákonných zástupcov. 

- Keramický krúžok pre prihlásené deti z troch tried (43 detí), realizovaný CVČ 
Štefánikova  v Bratislave na náklady zákonných zástupcov. 

- Tanečný krúžok – Občianske združenie ELASTIC BABYTIME, pre prihlásené deti z 
troch tried (31 detí)  náklady zákonných zástupcov. 

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

- Lyžiarsky výcvik pre prihlásené deti z troch tried (40 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– január 2014 na náklady zákonných zástupcov. 

- Gymnastický výcvik pre prihlásené deti z troch tried (40 detí), agentúra ŠK TEMPO 
s.r.o.– apríl 2014 na náklady zákonných zástupcov. 

- Športový kurz Francúzsky minitenis pre prihlásené deti z troch tried (48 detí), – TOP 
TENIS – september 2013 a jún 2014, na náklady zákonných zástupcov. 

- Divadelné, bábkové a koncertné predstavenia 12x. 
- Zážitkové ekovýchovné programy Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE: „Kolobeh 

vody“, „Putovanie ročnými obdobiami“, „Kamarát Zemko“, „Triedime odpady 
s Naturpackom“.  

- Návšteva výstavy „Ovocie a zelenina“ v ZŠ Mudroňova – október 2013.  
- Strašidielkovo – tekvičková slávnosť „BUBU ŠKOLA“ – október 2013. 
- Mikuláš s nádielkou a fotografovaním – december 2013. 
- Vianočná darčeková nádielka – december 2013. 
- Fašiangový karneval s diskotékou Šaša Maroša a fotografovaním – február 2014. 
- Depistáž predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí v spolupráci s  

CPPPaP Brnianska podľa záujmu ZZ – február 2014. 
- Zábavné dopoludnie pre predškolákov „Certifikát perspektívneho absolventa našej 

školy“ – ZŠ Mudroňova – marec 2014.  



- Návšteva Staromestskej knižnice Západný rad trieda Lienky, Psíčkovia, Mačičky – 
marec 2014. 

- Návšteva výstavy „Veľkonočné výrobky“ v ZŠ Mudroňova – marec 2014.  
- Týždeň detských radostí k MDD – máj 2014 – OLYMPIÁDA v netradičnom päťboji 

s nanukovým maškrtením, kúzelnícke predstavenie s balónovou šou, Falconarii 
sokoliarske vystúpenie, Diskoparáda Šaša Maroša, ľudové pásmo „Ja som dobrý 
remeselník“.  

- Folklórne predstavenia rodiny Hlbockých 3x a 1x členov súboru SĽUK – 
FIDLIKANTI.   

- Celodenný rozlúčkový výlet predškolákov na BAŠTA Pajštún – jún 2014. 
 
Prezentácia na verejnosti 

- Zapájanie sa do výtvarných súťaží: Žitnoostrovské pastelky (10 prác), Vesmír očami 
detí (12 prác), Deti maľujú vojakov (7 prác), Dielo tvojich rúk (9 prác), Budimírske 
studničky (1 práca) 

- 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 2013, besiedka ku Dňu matiek každá trieda – máj 2014 

- Vystúpenie s pásmom „Snehuľkovia a Snehuľky“ v rámci podujatí Vianočná 
Bratislava na Hviezdoslavovom námestí v decembri 2013 

- Príspevky do Staromestských novín poslané 4 príspevky, uverejnené 2 príspevky 
„Zahrali sa na záchranárov“ č. 10 október 2013 „Máme radi ovocie a zeleninu“ č. 11 
november 2013  

- Pripomienkovanie návrhu zásad k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
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 http://www.bezpecnaskolka.sk/  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“ http://www.recyklohry.sk/sk/ 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 interiéri materskej 
školy je nádoba na zber drobných elektrozariadení, ktorá je k dispozícii i pre zákonných 
zástupcov detí a podľa potreby je zabezpečovaný odvoz. V školskom roku 2013/2014 sa 
začali zberať i použité batérie. 
 
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 21.05.2014 prostredníctvom internetového kalkulátora vypočítala ekologickú stopu 
materskej školy v hodnote 67,4218 [gha], čo na jednu osobu v materskej škole predstavuje 0, 
4994 [gha – globálnych hektárov na 1 osobu], čiže 0,2378 planét (vzťahuje 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 2013/2014. 
Taktiež sme sa zapojili do súťaže pre pedagógov „HODINA S EKOSTOPOU“ štyrmi 
aktivitami. Aktivita „Sila rastlín“ ktorej autorkou je pedagóg Monika Tomíková je zverejnená 
na portáli www.ekostopa.sk a z predchádzajúceho ročníka 2012/2013 bola vybraná a 
zverejnená aktivita pedagóga Mgr. Svetlany Radakovičovej „Na jar sa potešíme, na jeseň 
zasadíme a znova sa každú jar potešíme“.    
 
HorebPET 
Začiatok realizácie:  podporovanie projektu od novembra 2013 
Ukončenie realizácie: do odhlásenia 
Výsledky a popis: Cieľom projektu je vytváranie finančných rezerv na podporu sociálne 
slabších jednotlivcov, a taktiež senzibilovať spoločnosť na environmentálne, sociálne 
a duchovné potreby jednotlivcov a skupín. Projekt je založený na zbere zdanlivo malých 
a nenápadných PET-vrchnákoch, ktoré v konečnom dôsledku môžu vykonať veľké dielo, ak 
sa využijú správnym spôsobom. V materskej škole je vytvorené zberné miesto PET 



vrchnákov s propagačným materiálom o projekte. Na domovskej stránke projektu 
http://www.horebpet.sk/ je materská škola zverejnená ako jeden z podporovateľov projektu.  
 
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 2003/2004. 
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 

výtvarné 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. Budova je ohrozovaná extrémnymi 
poveternostnými podmienkami – silný prívalový v mesiaci august dážď spôsobil záplavu 
jedného celého podlažia budovy.    
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 
- opravu sanitárneho vybavenia detskej umyvárne 
- opravu malej vonkajšej terasy – zatekania 
- celkovú výmenu – obnovu plafónu väčšej terasy  
- odsatie vody zo zatopených podlahových krytín 
- prečistenie vonkajšej kanalizácie po zatopení 
- vyčistenie anglických dvorčekov po zatopení   

Materská škola zabezpečila: 
- personálne zaistenie chodu materskej školy 
- nerušenú prevádzku budovy so zabezpečením energií, pravidelnými revíziami 
- doplnenie učebných, didaktických pomôcok, hračiek a materiálu 
- úrazové poistenie detí 
- fyzické odstránenie následkov po zatopení 

Rodičovské združenie pri materskej škole zabezpečilo: 
- doplnenie rôzneho edukačného, výtvarného a iného materiálu, darčeky pre deti, 

pohostenia na besiedky ... 
- financovanie kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení ... 
- autobusovú dopravu na vianočné vystúpenie na Hviezdoslavovom námestí 
- autobusovú dopravu, stravu a darčeky pre deti na výlete predškolákov 
- tepovanie podlahových krytín po vytopení 
- zabezpečenie profesionálnych odvlhčovacích zariadení po vytopení 
- opravu nefunkčného bojleru, sanitárnych zariadení 

 
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 je odkázaná na riešenie a 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 – jedna z príčin zahltenia 
vonkajšej kanalizácie a následného zatopenia časti budovy.  

- 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. Vlhnú 
priestory telocvične, potrebná je i renovácia šatne a sprchy zamestnankýň ŠJ. 
V dôsledku augustového zatopenia sa poškodila a znefunkčnila vzduchotechnika 
školskej kuchyni.    

- Nefunkčný je jeden zvod dažďovej vody z ktorého tečie dažďová voda pred vchod do 
triedy Kuriatka.  

 
m)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
        v roku 2013 
 
       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 2013 dostala materská škola od zriaďovateľa z podielových daní sumu 
194.390,- €, čo bolo na jedno dieťa a rok 1.375,78 €.  
 
       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 2013 ZZ uhrádzali mesačný poplatok za jedno dieťa 20,- €; 25,- €; 30,- € na 1 dieťa 
mesačne. Materská škola mala spolu k dispozícii a použila v roku 2013 spolu 17.720,- € tzv. 
„školné“ od zákonných zástupcov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie 
prevádzky a poistenie detí.     
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytlo finančný príspevok na päťročných 
detí v celkovej sume 6.821,- €, na 36 detí do 31.08.2013 a na 55 detí od 01.09.2013. 
Finančné prostriedky boli použité na učebný a výtvarný materiál, didaktické pomôcky, na 
osobné príplatky a odmeny PZ ktorí pracovali s deťmi ktoré mali jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky, divadelné predstavenie, tonery a PC vybavenie, edukačný 
softvér a pod. 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytlo v roku 2013 sumu 2.682,- € na 5% 
zvýšenie tarifných platov prevádzkových zamestnancov, ktoré boli týmto zamestnancom 
kvartálne vyplácané formou odmien. 
 



Povinný príspevok na režijné náklady na prípravu a výdaj jedla v zariadení školského 
stravovania bol vo výške 0,50 €/deň na jedno dieťa. Materská škola tak mala k dispozícii 
a použila v roku 2013 spolu 9.068,- €.  
 

 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 2013 3.300,-€ a z roku 2012 zostalo na mimorozpočtovom účte 
1.805,-€. Spolu mala materská škola k dispozícii 5.105,-€. Na výdavkový účet materská škola 
previedla na použitie 4.000,-€ a na mimorozpočtovom účte na rok 2014 zostalo 1.105,- €. 
Financie boli použité na prevádzku, médiá a chýbajúce vybavenie. 
 
      5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne. 
 
Materská škola v roku 2013 vyčerpala prostriedky vo výške 234.673,- €, čo predstavuje na 
jedno dieťa a rok zhruba 2.023,04 €. V prílohe č. 1 je spolu čerpanie v sume 238.761,- € tu je 
zarátaná i réžia ŠJ za zamestnancov 4.088,- €, táto suma je zahrnutá i v dotáciách z príjmov. 
Tieto financie nedostala MŠ navyše, ale boli na tento účel použité financie z dotácií 
zriaďovateľa 194.390,- €.  
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 PREZENTÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY 
1.1  Prezentovať prácu, aktivity a výsledky materskej školy.     
Realizácia 

a) Vytvoriť nástennú koláž v interiéri materskej školy z fotografií dokumentujúcich 
každodenné i nevšedné aktivity materskej školy 
Zodpovednosť:  pedagógovia Mgr. A. Hrivnáková, A. Pavlíková  
Termín:    školský rok 2013/2014      
SPLNENÉ – inštalácia vo vstupnej chodbe. 

b) Informovať rodičovskú verejnosť o aktuálnom živote materskej školy 
prostredníctvom webového sídla Rodičovského združenia pri materskej škole 
www.mssulekova.sk 
Zodpovednosť:  pedagóg Mgr. A. Pavlíková  
Termín:    celoročne, oba školské roky     
PLNÍ SA – priebežne. 

c) Zapájať sa do vybraných výtvarných súťaží a prehliadok vyhlasovaných pre deti 
predškolského veku  
Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci 
Termín:    oba školské roky       
PLNÍ SA – Žitnoostrovské pastelky (10 prác), Vesmír očami detí (12 prác), Deti maľujú 
vojakov (7 prác), Dielo tvojich rúk (9 prác), Budimírske studničky (1 práca).  

     d) Zapájať sa do vybraných verejných vystúpení organizovaných zriaďovateľom 
Zodpovednosť:  pedagogickí zamestnanci tried detí najstarších vekových skupín  
Termín:    oba školské roky 
PLNÍ SA – vystúpenie na Hviezdoslavovom námestí – STAROMESTSKÉ 
VIANOČNÉ TRHY december 2013. 



e) Prezentovať obvyklé i  občasné aktivity  materskej školy  prostredníctvom   
Staromestských novín      

          Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci (1x za oba školské roky)    
          Termín:   oba školské roky  

PLNÍ SA – uverejnené iba 2 príspevky „Zahrali sa na záchranárov“ (č. 10 október 2013) 
„Máme radi ovocie a zeleninu“ (č. 11 november 2013), i keď poslaných bolo viac. 
  

 
2 PROFESIJNÝ RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV   
2.1 Usmerňovať pedagogický kolektív pri výbere akreditovaných kurzov 

kontinuálneho vzdelávania 
Realizácia  

a) Viesť pedagogický kolektív k výberu takých kurzov kontinuálneho vzdelávania, 
ktoré sú v súlade s ich osobitými predpokladmi, s postulátom materskej školy, ako  
i s aktuálnymi Pedagogicko-organizačnými pokynmi (konkrétne úlohy pre 
materské školy)  

         Zodpovednosť:  riaditeľ a zástupca materskej školy  
         Termín:    oba školské roky 

PLNÍ SA – pedagogickí zamestnanci úspešne absolvovali spolu 19 akreditovaných 
vzdelávaní, z toho bolo 18 neplatených kurzov kontinuálneho vzdelávania určených pre 
učiteľov predprimárneho vzdelávania organizovaných MPC Ševčenkova:  

- 5x „Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole“ 
- 7x „Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole“ 
- 3x „Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie v základnej 

škole“ 
- 3x „Kreslenie v grafickom programe RNA (Relevation Natural ART)“ 

Riaditeľka absolvovala jedno platené (na vlastné náklady) aktualizačné kontinuálne 
vzdelávanie „Moderné technológie spracovania školskej administratívy“ ktorého 
poskytovateľom je Slovenská škola počítačovej grafiky. 
Okrem kurzov kontinuálneho vzdelávania dve pedagogické zamestnankyne úspešne 
absolvovali akreditovaný „Kurz prvej pomoci“ ktorého poskytovateľom je RZP – 
Asistenčné služby, s.r.o.  

b) Personálne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces (organizácia zastupovania) 
materskej školy počas absolvovania schválených kurzov kontinuálneho 
vzdelávania (na základe aktuálne schváleného Plánu kontinuálneho vzdelávania)  

         Zodpovednosť:  zástupca materskej školy 
         Termín:    oba školské roky 

 PLNÍ SA – organizácia zastupovania bola zabezpečená a časť kurzov kontinuálneho 
vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvovali po svojej priamej výchovno-
vzdelávacej práci. 

c) Zohľadňovať možnosti materskej školy pri výbere termínu a nástupu na schválené 
kurzy kontinuálneho vzdelávania vzhľadom k zabezpečeniu prevádzky. 

         Zodpovednosť:  všetci pedagogickí zamestnanci 
         Termín:    oba školské roky 

PLNÍ SA – pre zabezpečenie prevádzky materskej školy si pedagogickí zamestnanci                               
po dohode s MPC vymenili niektoré termíny kurzov a časť kurzov kontinuálneho 
vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvovali po svojej priamej výchovno-
vzdelávacej práci. 

 



2.2 Podporiť inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu s implementáciou nových 
prístupov a ideí do praxe 

Realizácia 
a) Zabezpečiť odborné periodiká (Predškolská výchova, Naša škola) pre 

samoštúdium a inšpiráciu pedagogických zamestnancov  
         Zodpovednosť:  riaditeľ materskej školy 
         Termín:    oba školské roky 

PLNÍ SA – čiastočne, zabezpečené bolo odborné periodikum Naša škola. 
 
3   SKVALITNENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V KONTEXTE 

S JEHO PODMIENKAMI   
3.1 Podporiť u detí rozvoj kognitívnych kompetencií ako základy riešenia problémov, 

tvorivého a algorytmicko-logického myslenia, učenie sa princípom riadenia, 
programovania a jazyku príkazov. 

Realizácia 
a) Aplikovať elektronickú didaktickú pomôcku Bee-bot vo výchovno-vzdelávacom 

procese všetkých vekových skupín 
          Zodpovednosť:   všetci pedagogickí zamestnanci  
          Termín:       oba školské roky 

PLNÍ SA – väčšina pedagogických zamestnancov i absolvovala príslušné kontinuálne 
vzdelávanie.  

b) Rozšíriť zásobník tematických podložiek pre elektronickú didaktickú pomôcku 
Bee-bot 
Zodpovednosť:   pedagogickí zamestnanci okrem vedúcich PZ  
Termín:        oba školské roky (1x každý školský rok) 
PLNÍ SA – doplnilo sa desať tematických podložiek. 

 
3.2 Podporiť výtvarnú tvorivosť, výtvarnú výpoveď detí v elektronickom prostredí 

grafického programu RNA (Revelation Natural Art – Predstavy z farieb a vzorov) 
Realizácia  

a) Zabezpečiť počítačové vybavenie do tried najstarších vekových skupín – tri 
notebooky, aby každá trieda mala jeden k dispozícii 

         Zodpovednosť:  riaditeľ materskej školy  
         Termín:    do konca šk. roka 2014/2015 

Zdroj financovania: príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl ktoré 
majú v jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  od 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

PLNÍ SA – zatiaľ v dvoch triedach.  
 
3.3 Podporiť psychomotorický vývoj detí, rozvíjať ich hrubú motoriku novými, 

zaujímavými aktivitami. 
Realizácia 

a) Nahradiť dosluhujúcu kĺzačku Sloník novým vonkajším hracím zariadením z 
bezúdržbového materiálu a predĺženou zárukou  
Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy v spolupráci s predsedom Rodičovského 

združenia pri Materskej škole 
         Termín:    do konca šk. roka 2013/2014 

Zdroj financovania: prostriedky Rodičovského združenia pri Materskej škole (príjmy 
z 2% daní)  



SPLNENÉ – osadila sa nová kĺzačka, vonkajšie detské sedenie sa zastrešilo a doplnili 
sa ďalšie hracie prvky na zadnom dvore.  

 
c) Rozšíriť vybavenie dopravného ihriska ďalšími detskými dopravnými 

prostriedkami, zabezpečiť reparáciu (výmena opotrebovaných kolies) existujúcich. 
Zodpovednosť:  riaditeľ materskej školy  

         Termín:    do konca šk. roka 2014/2015 
Zdroj financovania: príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl ktoré 

majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  od 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  
prostriedky Rodičovského združenia pri Materskej škole (príjmy 
z 2% daní) 

PLNÍ SA – zabezpečila sa reparácia (výmena opotrebovaných kolies) existujúcich 
detských dopravných vozidiel.  

 
3.4 Podporiť environmentálnu výchovu – environmentálne povedomie detí    
Realizácia 

a) Zapojiť sa do edukačného programu EKOSTOPA, zozbierať podklady k 
vyrátaniu ekologickej stopy školy v internetovom kalkulátore webového sídla 
projektu   
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci  

         Termín:    oba školské roky  
PLNÍ SA – materská škola ako jediná v Bratislave-Starom Meste splnila všetky 
náležitosti a získala certifikát ekologickej stopy školy v školskom roku 2013/2014 
(aktuálna ekostopa: MŠ 67,4218 gha a na osobu 0,4994 gha). 

b) Zapojiť sa do súťaží edukačného programu EKOSTOPA určených pre pedagógov 
a vhodných pre deti predškolského veku.    
Zodpovednosť: všetci pedagogickí zamestnanci  

         Termín:    oba školské roky  
PLNÍ SA – zapojili sa štyria pedagogickí zamestnanci. Edukačná aktivita pedagóga 
Monika Tomíková „Sila Bylín“ je zverejnená na webovom sídle projektu pre prihlásené 
školy, taktiež aktivita pedagóga Mgr. Svetlana Radakovičová „Na jar sa potešíme, na 
jeseň zasadíme a znova sa na jar potešíme“.  

 
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 
- prevažuje schopnosť, ochota 

spolupracovať, pomáhať, riešiť 
problémy 

- výhodná poloha, účelovosť, 
priestrannosť budovy a areálu 

- vlastné školské stravovanie 
s kvalitným vybavením školskej 
kuchyne 

- podpora rodičov, dobré meno 

- 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 



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  
- 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  

- odchod pracovne mladších PZ zo 
školstva do iných odvetví 

- nárast finančných výdavkov, 
nákladovosti prevádzky 

- nepredvídateľné problémy 
technického charakteru pre 
zabezpečenie prevádzky 

- živelné prírodné javy – prívalové 
dažde a pod. s následnými 
konzekvenciami  

- nárast administratívy, legislatívne 
zmeny a jej komplikovanosť až 
neprehľadnosť 

- krajne liberálna, kverulantská a 
merkantilná rodičovská výchova 

- veľké pracovné zaťaženie rodičov 
s dôsledkom deficitu pozornosti 
venovanú deťom   

- ambivalentné postoje rodičov 
k zdraviu a chorobe vlastných detí 
voči ostatným deťom 

-    vandalizmus  
 
 
 
                                             
                                                                                                        Mgr. Svetlana Radakovičová 
V Bratislave 07. októbra 2014              riaditeľ materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Príloha č. 1 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 

 
 
DOTÁCIE Z MÚ     194.390,- € 
 
  
DOTÁCIE Z PRÍJMOV  
    školné    17.720,- €   
    sponzorské     4.000,- € 
    školné štát     6.821,- € 
    štát 5%     2.682,- € 
    réžia ŠJ deti     9.068,- € 
    réžia ŠJ zamestnanci    4.088,- € 
SPOLU DOTÁCIE     238.769,- € 
 
 

     
      
ČERPANIE  
 
Materská škola  mzdy     120.087,- € 
   odvody              43.706,- € 
   prevádzka        40.660,- € 
   spolu     204.453,- € 
                                                                                                
Školská jedáleň   mzdy       18.571,- € 
   odvody             6.324.- € 
   prevádzka            9.413,- € 
   spolu          34.308,- €  
 
SPOLU ČERPANIE MŠ + ŠJ     238.761,- €  
            
 
Zostatok na účte k 31.12.2014   8,50 € 
                 
                    
 
 
 

 
Spracovala Ing. Gabriela Horanská                     

                
 
 
 
 
 
 
 



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 
2013/2014 a Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2013. 
 
 
 
 
 
       Katarína Chalamová   
         meno a priezvisko predsedu Rady školy  

 
 

V Bratislave 14. októbra 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


