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Návrh uznesenia: 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní 
 
 
 
 

A.                                                   schvaľuje 
 
 
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2018/2019, 
a to: 

a) Materská škola, Bancíkovej 2, 
b) Materská škola, Exnárova 6, 
c) Materská škola, Medzilaborecká 4, 
d) Materská škola, Miletičova 37, 
e) Materská škola, Piesočná 2, 
f) Materská škola, Pivonková 9, 
g) Materská škola, Prešovská 28, 
h) Materská škola, Stálicová 2, 
i) Materská škola, Šťastná 26, 
j) Materská škola, Velehradská 24, 
k) Materská škola, Západná 2. 

 
 
 
 
 

B.                                                        ukladá 
 
riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
zverejniť správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 
školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31. 12. 2019. 
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Dôvodová správa 
 
       Riaditelia materských škôl sú povinní v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vypracovať a predložiť správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok na schválenie 
zriaďovateľovi. 

       Správy z jednotlivých materských škôl boli riaditeľmi škôl po prerokovaní v 
pedagogickej rade predložené príslušným radám škôl na vyjadrenie, ktoré tvorí samostatnú 
prílohu č. 1 každej správy. 

      Výsledky hospodárenia jednotlivých materských škôl za predchádzajúci kalendárny rok   
sú spracované v prílohe č. 2. 

      V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie správy materských škôl      
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 



Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
 
 
 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
       a podmienkach  materskej školy za školský rok 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
       Materiál obsahuje: 

-  správu o výchovno-vzdelávacej... 
       -  vyjadrenie Rady školy pri MŠ 
          Bancíkovej 2 

-  správu o hospodárení 
 

 
 
 
 
 
 
Predkladateľ 
PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v. r.“ 
zástupca organizácie 
 
 
 
 
Spracovateľ 
PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v. r.“ 
zástupca organizácie 
 
 
 

 September 2019  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok 2018/2019 

 
I.  
a)       Základné údaje   
 
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Bancíkovej 2 
Telefónne číslo  02/43291080 
Faxové číslo  02/43291080 
Internetová adresa školy  www.nasaskolka.sk 
Elektronická adresa školy bolebruska@gmail.com 

 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
            Vedúci zamestnanci materskej školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko   
Riaditeľ materskej školy  PaedDr. Jana Bolebruchová  
Zástupca riaditeľa Mgr. Monika Kinierová  
Vedúca školskej jedálne  Zuzana Slámová  
 
 
          Údaje o rade školy  
 
Termín ustanovenia rady školy  05.09 2016   
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr. Ján Šperka r rodičov  
Podpredseda rady školy  Nora Gregušová pedagogických zamestnancov 
Zapisovateľ  Mgr.Mária Liptáková pedagogických zamestnancov 
Členovia  Eva Plazáková nepedagogických zamestnancov 
 Mgr.Katarína Cassamasima  rodičov 
 Mgr. Monika Bohunická rodičov  
 Mgr. Eva Halgašová rodičov  
 JUDr. Matúš Méheš poslancov MZ Bratislava- Ružinov 
 Mgr. Boris Čechvala poslancov MZ Bratislava- Ružinov 
 Mgr. Jozef Matúšek poslancov MZ Bratislava- Ružinov 
 Ing. Monika Ďurajková poslancov MZ Bratislava- Ružinov 
Počet zasadnutí RaŠ v šk. roku 2x  
 
 
Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
RZ pri MŠ Bancíkovej 2 Mgr. Katarína Vidličková 
Rada školy  Mgr. Ján Šperka 
Metodické združenie Mgr. Jarmila Halászová 
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b)     Údaje o počte detí  
 
 Počet 

tried 
Počet detí 

spolu 
 Z toho 
začlenené 

Z toho počet  
predškolákov 

Počet detí 
s OPŠD 

 Materská škola       8      173        11          66          6 
        

c)     Údaje o počte zapísaných detí  
 

Celkový počet zapísaných ( máj)  144   

Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení)    9  

 
Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
V školskom roku  2018/2019 osvedčenie o predprimárnom vzdelaní získalo 57 detí.  
 
d) –––––––––––––––––––– 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania 
 

Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces 
 
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole bolo dosiahnuť 

optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň detí predškolského veku ako základ 
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, v súlade s individuálnymi a 
vekovými osobitosťami detí.  

Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, jeho aktívne učenie a začleňovanie sa do 
skupiny a kolektívu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. Našou 
úlohou bolo uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou a zriaďovateľom. 

V edukačnom procese sme rozvíjali osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach: 
kognitívnej, sociálno-emociálnej  a percentuálno-motorickej. Pedagogickí zamestnanci 
objektívne hodnotili, na akej úrovni mali deti svoje vedomosti, zručnosti a spôsobilosti 
v nasledovných vzdelávacích oblastiach: 

 
· Jazyk a komunikácia  
· Matematika a práca s informáciami 
· Človek a príroda 
· Človek a spoločnosť 
· Umenie a kultúra 
· Človek a svet práce 
· Zdravie a pohyb 

V oblasti Jazyk a komunikácia sme vytvárali podnetné prostredie pre tlač a písaný text. 
Rozvíjali sme osobnosť detí prostredníctvom práce s knihou a literatúrou, schopnosť 
porozumenia vypočutého textu. Uplatňovali sme v práci metódy predčitateľskej gramotnosti.  
Rozvíjala sa ich komunikácia, vedeli samostatne reprodukovať príbehy, nadväzovali 
priateľské vzťahy s kamarátmi, adekvátne reagovali v konfliktných situáciách, začínali si 
uvedomovať vlastné vyjadrovacie schopnosti, vstupovali aj do dialógu s učiteľkou. 
 
V oblasti Matematika a práca s informáciami si deti rozvíjali matematické kompetencie a 
logické myslenie ako aj základy algoritmického myslenia. Rozvíjali si elementárne digitálne 
kompetencie pomocou rôznych moderných digitálnych učebných pomôcok. Manipulovali na 
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interaktívnych tabuliach s novými výučbovými softwérmi a  tabletom. Skladali zo skladačiek 
podľa fantázie, rozvíjali logiku a zmysel pre stabilitu. Naučili sa používať pero pri kreslení 
a rozvíjaní grafomotorických zručností na IT. Programovali digitálne hračky Bee Bot pri 
riešení jednoduchých úloh. Pri práci s matematicko-logickými úlohami dokázali riešiť 
problémové úlohy  a vytvárali vlastné návrhy na nové riešenia úloh. 
 
V oblasti Človek a príroda sme podporovali rozvoj takým spôsobom, aby sa deti naučili 
pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. V rámci výskumne ladenej 
koncepcie v prírodovednom vzdelávaní sme deti viedli k tvorbe predpokladov a podporovali 
ich spôsobilosť dané predpoklady rôznymi experimentmi overovať. Viedli sme ich 
k bádateľským činnostiam a aby vedeli zodpovedať otázky prostredníctvom vedeckých 
postupov primeraných detskému príjemcovi a podmienkam v našej MŠ. Deti vnímali prírodné 
reálie v ročných obdobiach, pôsobenie a zmeny prírodných javov v počasí, sledovali zmeny 
v raste stromov, rastlín, spoznali vodu a jej skupenstvá, pôsobenie magnetu na rôzne povrchy 
a Pozorovali a spoznávali priebeh príchodu mláďat na svet, starostlivosť o ne. Spoznali 
základné funkcie ľudského tela a rozvíjali starostlivosť o ľudské telo i v edukačnom programe 
„Miluj svoje telo“.   Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti sme využívali rôzne pomôcky na 
bádanie, pokusy, experimentovanie. 
 
 
V oblasti Človek a spoločnosť sme rozvíjali orientáciu detí v blízkom spoločenskom 
prostredí, v čase, ročných obdobiach. Veľký dôraz sme kládli na prosociálnu výchovu. Viedli 
sme deti k pravidlám spoločensky prijateľného správania. Používať pozdrav, prosbu, 
poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. Dokázali vnímať potreby iných 
detí, prispôsobiť sa zmenám v hre, prostredí. Emocionálne pozitívne prežívali spoločne 
s ostatnými deťmi zážitky na divadelných, bábkových a iných predstaveniach organizovaných 
materskou školou.    
 
V oblasti Umenie a kultúra podporovali vzťah k umeniu rôznymi technikami veku 
primeranými. Oboznámili sa  deti so základmi viacerých umeleckých druhov, najmä hudobnej 
a výtvarnej oblasti. Naučili sa niekoľko piesní, tancov a pohybových a hudobno-pohybových 
hier. Uplatňovali množstvo výtvarných techník, pracovali s rôznym grafickým a s prírodným 
materiálom, rozvíjali si motoriku rúk s rôznymi modelovacími hmotami a upevňovali si 
názvoslovie farieb. Rozvíjali si vlastnú kultúrnu identitu,  historické vedomie a rešpektovali 
kultúru iných národov.  
 
V oblasti Človek a svet práce sme viedli deti k získaniu jednoduchých užívateľských 
zručností predmetov dennej potreby v domácnosti, pracovných nástrojov v dielni či záhrade,  
aby vedeli zhotoviť jednoduchý predmet podľa návrhu. Aj v tejto oblasti sme využívali 
výskumne ladenú teóriu v technickom vzdelávaní. Pokusmi a experimentmi sa deti 
oboznamovali s jednoduchými strojmi z každodenného života. Používali pri práci niektoré 
prírodné materiály, za pomoci učiteľky si vytvorili jednoduchý výrobok. Na tvorivých 
dielňach sa zapájali spolu s rodičmi do spracovania prírodných materiálov a tvorby rôznych 
predmetov podľa vlastnej fantázie. 
 
V oblasti Zdravie a pohyb sme s deťmi pravidelným cvičením podporovali zdravie 
a upevňovali vzťah k zdravému životnému štýlu. Zdokonaľovali sme u detí nové pohybové 
zručnosti a pravidelne využívali telocvičňu a multifunkčné ihrisko na školskom dvore, čím sa 
deti aj otužovali. Viedli sme deti k správnemu držaniu tela. Podporovali dodržiavanie 
hygienických návykov a rozvoj sebaobslužných činností.  
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Krúžková činnosť materskej školy 
- práca s interaktívnou tabuľou  
- výtvarný krúžok s keramickým krúžkom 
 
Cudzí jazyk 
 
 Anglický jazyk Počet detí ................... jazyk Počet detí 
 MŠ      Áno          95        -          - 
 
Nadštandardné aktivity materskej školy: 
-     futbal 
-     športová gymnastika 
-         anglický jazyk 
-         kurz výtvarný 
-         kurz plávania       
-         kurz korčuľovania 
-         kurz lyžovania  
-         školy v prírode 
-         hipoterapia – poníky  
-         environmentálna výchova v MŠ - pole, les, lúka, voda  
 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 

MŠ  Priemerná dochádzka  
 Subjekt     132,5 
 
Účasť materskej školy na súťažiach 
Vo výtvarných súťažiach: 
- Vesmír očami detí ( celoslovenská )  
- Farebná jeseň ( regiónu Bratislava – Spoločnosti pre predškolskú výchovu ) - práce detí  
                               ocenené diplomom a darčekom, 
- Zimné radovánky ( regiónu Bratislava – Spoločnosti pre predškolskú výchovu )- práce  
                                    detí ocenené diplomom a darčekom,  
- Prišla jar ( regiónu Bratislava – Spoločnosti pre predškolskú výchovu ) - práce detí  
                                    ocenené diplomom a darčekom, 
- „ ČARY-MARY “pod záštitou starostu MČ Bratislava - Ružinov , ocenené deti  
- Svet okolo nás ( celoslovenská ), 
- Dúhový kolotoč ( celoslovenská ), 
- Žitnoostrovské pastelky ( medzinárodná ), 
 
V speváckych  súťažiach:  
- spevácka súťaž v MŠ Bancíkovej 2 : ,, Malý slávik“ - detí ocenené diplomom a darčekom. 

 
V tanečných  súťažiach: 
- Festival detského tanca  v DK Cultus Ružinov. 
-  
V športových súťažiach: 
- Športová mini olympiáda v MŠ  v spolupráci s RŠK  – Olympijských festivalov detí 

a mládeže Slovenska 2018 -  získané medaile a diplomy, 
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- záverečné preteky v rámci lyžiarskeho, korčuliarskeho a plaveckého kurzu 
organizovaným RŠK  a Happy Kids – deti ocenené diplomami a tričkami s logom RŠK 
a Happy Kids,  

- Týždeň hier a zábavných činnosti, 
- zimná a jarná športová olympiáda v škole v prírode - detí ocenené diplomom a darčekom, 
- Svetový deň zdravia – športové dopoludnie. 
 
V literárno-dramatických súťažiach: 
- literárna súťaž v MŠ Bancíkovej 2 : ,, Mám básničku na jazýčku“ – deti ocenené 

diplomom a knihou. 
 

f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy  
 

 
Výchovné a vzdelávacie programy materskej  školy :   
 
- 3 - 6-ročné deti               Školský vzdelávací program: ,,Bancíček“ 
- 6-ročné deti s OPŠD  Rozvíjajúci program výchovy  a vzdelávania detí s     

                                                     OPŠD v MŠ 
- 3 – 6 –ročné deti so   Vzdelávacie programy pre deti so špeciálnymi 

špeciálnymi výchovno-              vzdelávacími potrebami 
      vzdelávacími potrebami 
    
 
Oslovili nás aj nové výchovné a vzdelávacie programy, ktoré rozvíjali  osobnostný rozvoj    
detí predškolského veku: 
- environmentálna výchova v materskej škole - pole, les, lúka, voda - zážitkové učenie detí 

so zvieratkami 
- preventívny projekt PZ -  Póla radí deťom zameraný na dopravnú výchovu, 
- Adamko  hravo  zdravo                                                                                                                   
- Evička nám ochorela 
- Chceme dýchať čistý vzduch 
- Sladkosti závislosťou?    
- Boj proti obezite 
 
 
g)   Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
 
Pedagogickí 
zamestnanci 
školy 

Z toho  
začínajúci ped. 
zam. 

Z toho 
samostatní ped. 
zam. 

Z toho 
zamestnanec s I. 
atestáciou 

Z toho 
zamestnanec s II. 
atestáciou 

 16      2 8       5      1 
 

 
 
 
 
h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  
        roku  
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Forma vzdelávania Počet ukončených 
vzdelávaní v MPC 

   

Aktualizačné - Pro Solution (Autokorektívne učebné 
pomôcky) 

              2 

Aktualizačné – Softimex ( Rozvoj predčitateľskej 
gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 
príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov 
základnej školy) 

                
 
               6 

Aktualizačné – Softimex (Rozvíjanie digitálnej 
gramotnosti pedagogických zamestnancov 
predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových 
interaktívnych foriem učebného materiálu) 
 

 
 
               5 

Univerzita tretieho veku 
 

              1 

Školenie funkcionárov ZO OZ  
 

2 

Medzinárodné a celoslovenské odborné  konferencie 
pedagógov SPV, SV OMEP, Infra Slovakia, 
Vydavateľstva Prosolutions, s.r.o 
 

 
              6 

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez 
internet 

             1 

 
i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

 

Najvýznamnejšími  aktivitami boli:  

 
  -   Medzinárodný deň detí s maskotmi a s trakciami, s kultúrnym a zábavným programom so  
      Zahrajkom,      
      so stánkom s pukancami, diskotékou a nafukovacími atrakciami s rodičmi a priateľmi MŠ, 
- slávnostná rozlúčka s predškolákmi spojená s pasovaním za školákov,  
- otvorené hodiny spojené s besiedkami -  k Vianociam a ku Dňu matiek a otcov, 
- náučné exkurzie,  
- návšteva galérií, múzeí, hradov a zámkov, 
- posedenia a tvorivé dielne  s rodičmi a starými rodičmi – tekvicové slávnosti s ohňovou 

šou,   
- vianočné slávnosti spojené s kultúrnym programom, ochutnávkou nátierok a mliečnych 

a ovocných nápojov ŠJ,  
- Školy v prírode – zimná spojená s lyžovaním a jarná,  
- Miniolympiády v spoluprácu s RŠK a v každej škole v prírode,  
- kurz plávania, kurz korčuľovania a kurz lyžovania, 
- rôzne športové súťaže v MŠ na multifunkčnom ihrisku - zápasy a turnaje medzi triedami, 

olympiády a pod.),  
- jazda vláčikom Blaváčikom na Futbalový turnaj detí MŠ v športovom areáli RŠK  na 

Nevädzovej ul. 
- návšteva OC Bory Mall – „Detské mesto povolaní“, kde si mohli deti vyskúšať rôzne 

pracovné profesie. 
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- Exkurzia v Prírodovednom múzeu spojená s jazdou s vláčikom Blaváčikom na 
Bratislavský hrad. 
 

športové : 
- pravidelné športové hry na detskom  ihrisku a multifunkčnom ihrisku v MŠ - ranné 

cvičenia a iné telovýchovné aktivity, 
- zimná Škola v prírode  spojená s lyžiarskym výcvikom a záverečnou olympiádou- získané 

medaile, diplom a tričko z CK, 
- letná Škola v prírode – záverečná olympiáda - získané medaile, diplom a tričko z CK, 
- jarná športová olympiáda s RŠK,  
- športové súťaže v rámci rozlúčky s predškolákmi,  
- pobyty v prírode, vychádzky v okolí MŠ,  
- športovo – turistická vychádzka v okolí Bratislavy, 
- ukážky využitia netradičného športového náradia a náčinia – zapojenie detí do cvičení 

s nimi Knick -Knack,  
- týždeň hier a zábavy a športové dopoludnie v MŠ, 
 
kultúrne:  
- bábkové predstavenia v MŠ, návšteva BBD, 
- výchovné koncerty Hudobného centra Bratislavy v MŠ, 
- návšteva kúzelníka,  
- Medzinárodný deň detí,   
- slávnostná rozlúčka s predškolákmi,  
- otvorené hodiny spojené s besiedkami -  k Vianociam a ku Dňu matiek a otcov, 
- náučné exkurzie,  
- návšteva galérií, múzeí, hradov a zámkov, 
- posedenia a tvorivé dielne  s rodičmi a starými rodičmi – tekvicové slávnosti s ohňovou 

šou,     
- vianočné slávnosti spojené s kultúrnym programom, ochutnávkou nátierok a mliečnych 

a ovocných nápojov ŠJ,  
- výstavky spoločných prác detí a rodičov,  
- návšteva  Mikuláša, čerta  a snehulienky v MŠ,  
- príležitostné tvorivé dielne s rodičmi 
- veľkonočné trhy s ukážkou zdobenia kraslíc, vianočných ozdôb a pod. 
- spevácka súťaž v MŠ: ,,Malý slávik“,  
- recitačná súťaž „Mám básničku na jazýčku“ 
- návšteva vianočných trhov,  
- beseda s rodičmi predškolákov so psychológom a pedagógov prvých ročníkov ZŠ - 

Školská zrelosť, 
- otvorené hodiny pre rodičov z AJ a  tanečného krúžku, 
- fašiangový karneval s programom pedagógov s výchovným zameraním,  
- návšteva knižníc, 
- hudobné koncerty,  
- tradičné diskotéky našich ,,Bancíčkov“ v MŠ, 
- hlasné čítanie, 
- výstavka prác detí z Lega Dupla a z Lega Dacta,  
- Deň rozprávky – beseda s pani spisovateľkou a ilustrátorkou detskej knihy a aktivity detí,  
- jazda vláčikom Blaváčikom na Futbalový turnaj detí MŠ v športovom areáli RŠK  na 

Nevädzovej ul. 
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- návšteva OC Bory Mall – „Detské mesto povolaní“, kde si mohli deti vyskúšať rôzne 
pracovné profesie. 

- Exkurzia v Prírodovednom múzeu spojená s jazdou s vláčikom Blaváčikom na 
Bratislavský hrad 

- natáčanie kultúrnych aktivít Ružinovskou televíziou, 
 
ozdravné :  
- týždeň zdravej výživy,  
- príprava a ochutnávka šalátov,  
- mliečny deň,  
- ochutnávka koktailov,  
- školy v prírode – zimná a letná,  
- prednášky stomatológa spojená s praktickou ukážkou,  
- ochutnávky nátierok a mliečnych a ovocných nápojov ŠJ,  
- zapojenie sa do výskumu s meraním hmotnosti detí – podpora boja proti obezite,  
- Svetový deň zdravia v MŠ s ozdravným a športovým zameraním,  
- projekt so zameraním na dentálnu hygienu detí predškolského veku,  
- ukážka práce prvej pomoci a  záchranárov – zážitkové učenie a praktická ukážka práce 

záchranárov,  
- projekt „Meranie zraku“ v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 
 

environmentálne: 
- environmentálna výchova v materskej škole - pole, les, lúka, voda - zážitkové učenie detí 

so zvieratkami v MŠ, 
- pobyty v prírode na Partizánskej lúke,  
- zber prírodných materiálov,  
- zber liečivých rastlín,  
- výlety na farmu zvierat, na Biofarmu v Stupave, 
- exkurzie do ZOO,  
- výstavkou zdravej výživy a prípravou  zeleninových a ovocných šalátov, 
- výsadba zelene a skalky s rodičmi v pavilónoch MŠ, 
- projekt „Naše mesto“ v spolupráci s ČSOB – zhotovenie senzorického chodníka a 2 

vyvesených záhonov pre deti 
- v hlavnom dvore úprava pieskoviska,  
- položenie chodníka,  
- tvorivé dielne s  využitím odpadového materiálu,  
- divadelné predstavenie s triedením odpadu a separovanie odpadu v spolupráci s OLO  
- divadelné predstavenie s oslavou Dňa Zeme, 
- sadením kvetov na školskom dvore,  
- čistením školského dvora v spolupráci s rodičmi,  
- EKO výchova,  
- Motýlia záhrada- chov motýľov, pozorovanie liahnutia a vypustenie motýľov do školskej 

záhrady,    
- projekt OLOMPIÁDA, 
- Deň jablka,  
- Deň mlieka, 
- Deň Zeme, 
- ukážka práce sokoliarov v areáli MŠ, 
- starostlivosť o zvieratká - EKO výchova,  
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ukážky v MŠ: 
-    ukážka práce polície, vojakov, požiarnikov, psovodov, záchranárov z Červeného kríža, 
-    ukážka rôznych profesií,  
-    starostlivosť o zvieratká,  
-    starostlivosť o bábätko,  
-    ukážka práce s keramickou pecou, vypaľovanie detských prác z hliny -  k Veľkej    
     Noci a k Vianociam, 
- ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel, 
  
aktivity zamerané na výchovu k dopravnej disciplíne:  
- pravidelné edukačné hry na dopravnom ihrisku v MŠ,  
- divadelné predstavenie s náučným charakterom v MŠ: ,,Zajačik Becepáčik“, 
- dopravné hry a súťaže na školskom dvore v jazde na rôznych športových potrebách,  
- ukážka práce príslušníkov policajného zboru a mestskej polície, 
- preventívny projekt PZ -  Póla radí deťom zameraný na dopravnú výchovu, 
- ukážky práce záchranárov Červeného kríža,  
- týždeň na dopravnom ihrisku - prakticky nacvičovali základné poznatky správania sa na 

cestnej komunikácii,   
- hudobný výchovný koncert pre deti – s dopravnou tematikou, 
- vláčik – Blaváčik. 
 
aktivity organizované materskou školou:  
- príprava detí na vstup do ZŠ podľa plánu spolupráce, deň otvorených dverí, zasadnutia 

výboru  ZR pri MŠ, 
- spolupráca s logopédom- diagnostika reči detí, individuálne konzultácie s rodičmi, ako 

odstrániť zlú výslovnosť,  
- depistáž - psychologické testy predškolákov a individuálne konzultácie rodičov  
-  plenárne ZR pri MŠ, triedne aktívy  ZR pri MŠ, 
- celoročný projekt hipoterapia detí, vozenie sa na poníkoch, starostlivosť o poníky, 

kŕmenie,  
- environmentálna výchova-  pole, lúka, les, voda, zážitkové učenie, pozorovanie živých 

živočíchov,  
- canisterapia- pes v meste, celoročné zážitkové učenie, didaktické aktivity so psom  
- fotografovanie detí,  
- Deň otvorených dverí,  
- Slávnostný zápis  pre rodičov a deti novoprijaté s kultúrnym programom a prehliadkou 

MŠ, 
- spoločný triedny aktív s pedagógmi ZŠ a MŠ s témou:,, Ako pripraviť dieťa na vstup do 

školy“ , 
- Deň matiek a otcov,  
- Fašiangový karneval, 
- tvorivé dielne, 
- karneval,  
- Medzinárodný deň detí, 
- Mikuláš a čert,  
-  Šarkaniáda, 
- školy v prírode,  
- divadelné predstavenia a výchovné koncerty, 
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- návšteva knižnice,  
-  triedne besiedky, akadému a tvorivé dielne, 
- športové, kultúrne, enviromentálne, dopravné aktivity personálom MŠ. 

 
aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila: 
 
-     Hipoterapia-poníky – celoročne, 
- Futbalový turnaj detí MŠ v športovom areáli RŠK  na Nevädzovej ul., 
-    športová olympiáda organizovaná RŠK, 
-    športové krúžky, kurzy organizované HAPPY KIDS, 
-    výtvarné súťaže – celoslovenské  a  medzinárodné, 
  
aktívna účasť pedagogických zamestnancov MŠ Bancíkovej 2: 
 
-  na celoslovenských  odborných   konferenciách  s medzinárodnou účasťou pod záštitou 

MŠVaV SR: Spoločnosti pre predškolskú výchovu (SPV), SV OMEP – Deň materských 
škôl,    Vydavateľstva Prosolutions, s.r.o. a Infra Slovakia, 

-     aktívna účasť pedagógov MŠ Bancíkovej na podujatiach SPV – študijno-poznávací pobyt   
      s návštevou MŠ v materskej  škole v Provensálsku,, 
- účasť riaditeľky a zástupkyne riaditeľky na zasadnutiach  Rady SPV, regiónu SPV 

Bratislava a jej výstav výtvarných prác detí  z Bratislavy -  Prišla jar, Farebná jeseň, Leto 
volá, Zimné radovánky, 

- MŠ spolupracuje s družobnou MŠ v Bulharsku vo Varne vo výmene skúseností a  
prezentácii  výtvarných prác detí MŠ. 

   
aktivity riaditeľky školy:  
 
- ako predsedníčka SPV šesť rokov aktívne riadila a  koordinovala stavovskú organizáciu, 

predsedníčky regiónov SPV, členky SPV,  pravidelne prenášala aktuálne informácie 
z Rady SPV na jednotlivé regióny SPV, organizovala konferencie SPV s jednotlivými 
regiónmi SPV. Viedla členky  SPV k zapojeniu sa do rôznych projektov a aktivít do 
dvoch oblastí: 
1. aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu v materských 
školách v rámci Slovenska - prezentácia skúseností najlepších učiteľov pre pedagogickú 
verejnosť - odborno-metodické semináre, ktoré viedli učitelia a odborníci z praxe na rôzne 
aktuálne témy,  

- 2. aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti v rámci 
Slovenska - prezentácia skúseností  tvorivej práce učiteľov materských škôl s deťmi: 
prehliadky literárnej výtvarnej a hudobnej tvorivosti detí; prehliadky motorických 
zručností detí, ľudové zvyky a tradície a ukážky ľudových remesiel, dni otvorených dverí 
v materských školách,  zapojenie materských škôl do rôznych projektov, vystúpenia detí 
na verejnosti.  Svoju činnosť predsedníčky ukončila dňa 04.04.2019. 

- činnosť členky Celoslovenskej sekcie  predprimárneho vzdelávania  Regionálneho 
školstva MŠVaV SR, 

- činnosť členky komisie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ( ŠIOV) pre  Učebné 
osnovy pre odbor Učiteľstva pre MŠ, kde zastupovala aj SV OMEP, 

- spolupracovala na pripomienkových konaniach, na mimoriadnych zasadnutiach na 
MŠVaV SR, 

- bola členkou Mestskej školskej rady  hlavného mesta Bratislavy. 
- venovala sa činnosti recenzentky odborných článkov a publikácií. 
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j)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená  
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín 
ukončenia 
realizácie 

Školský mliečny program EÚ 12/2007 
 

 

Školské ovocie EÚ 3/2009 
 

 

Medvedík Nivea  
 

sieť drogérií  
  

9/2018  
  

6/2019  
  

Od údivu k pochopeniu Nadácia Pontis 3/2018 9/2018 
  
Hipoterapia-poníky  

 
detská farma Gazdačik  

 
9/2016  

 
6/2019 

 
Projekty, do ktorých je materská škola zapojená 

 
    MŠ sa zapojila do projektu: „Srdce na dlani“. Cieľom projektu bolo formou bábok 
obmedziť agresívne správanie u detí a rozvíjať ich zručnosti, vedieť morálne a  správne riešiť 
problémy medzi sebou. 

    OLOMPIÁDA -projekt, ktorého cieľom je dostať do povedomia detí systematické 
zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie 
komunálneho odpadu, aby sa separovanie odpadu stalo súčasťou životného štýlu nastupujúcej 
generácie. Projekt je postavený tak, aby hravou formou, metódami zážitkového učenia, 
rozvojom kreativity a súťaživosti pozitívne pôsobil na rozvoj vedomostí detí a mládeže ale i 
dospelej generácie o separácii odpadov. Organizátorom projektu je Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s.  

k)    Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 
V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 
l)    Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 
 
     Materská škola Bancíkovej 2 ma účelne vybavené vnútorné i vonkajšie priestorové 
podmienky, vrátane pekných a zeleňou bohatých školských dvorov so športovým 
a atraktívnym vybavením umožňujúcim kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Interiér ako aj exteriér je priebežne udržiavaný. Pravidelne sa vykonávajú všetky revízie 
a opravy v rámci rozpočtu. Osem tried MŠ je dostatočne vybavených hračkami, modernými 
učebnými a didaktickými pomôckami, interaktívnymi tabuľami, internetom, učebnými 
softvérmi, hudobnými nástrojmi, výtvarnými pomôckami, náčiním a detskou literatúrou. 
Výborná je spolupráca pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami detí. Ich 
spokojnosť a dôvera nám pomáha pri získavaní sponzorských darov.  
  
    Materská škola Bancíkovej 2 čerpala pridelené finančné prostriedky z rozpočtu efektívne 
a účelovo, finančné prostriedky boli použité na nevyhnutné potreby MŠ, zabezpečenie 
riadneho chodu, opravy a vybavenie. Rozpočet bol čerpaný na položkách interiérové 
vybavenie, kancelárske potreby a materiál, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, 
posypový, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, knihy, časopisy, noviny, materiál na 
výchovu a vzdelávanie - moderné učebné pomôcky, výučbové softvéry a náučné CD hračky, 
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ochranné pracovné pomôcky, palivo do kosačky. Rozpočet bol ďalej čerpaný na položkách za 
prenájom  rohoží, školenia, kurzy, semináre, práce technika BOZP a PO, odvoz a likvidácia 
odpadu, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, revízie a kontroly zariadení, ochrana objektu 
poplatky za vedenie účtov vo VUB, stravné 55% zamestnanci, poistné, povinný prídel do SF, 
odmeny zamestnancom v mimopracovnom pomere (sezónne záhradnícke práce). Pre 
predškolákov bola uhradená doprava na rôzne  výlety a exkurzie  a tiež didaktický materiál. 
Finančné prostriedky pre školskú jedáleň boli použité aj na nákup čistiacich a kancelárskych 
potrieb, tlaciarne, tlačív, chladničky, veľkokapacitných ventilátorov, pracovnú obuv, odev 
a riady na doplnenie kuchyne.  
  
    Z finančných prostriedkov ZR pri MŠ Bancíkovej 2 Bancíček  sme výchovno-vzdelávací 
proces skvalitnili zakúpením športového materiálu, výtvarného materiálu, učebnými  
pomôckam,  hračkami a financovaním kultúrnych, športových, enviromentálnych, 
ozdravných, celoškolských aktivít a podujatí MŠ v spolupráci s aktívnym výborom ZR pri 
MŠ Bancíkovej 2 ,,Bancíček:. Priebežne nám  aktualizovali našu webové sídlo: 
www.nasaskolka.sk.  
  
    Materská škola akútne potrebuje z havarijných a bezpečnostných dôvodov finančné 
prostriedky na opravu zatečeného rohu budovy a na opravu chodníkov a plôch na školskom 
dvore. Nakoľko MŠ z rozpočtu financuje pomerne vysokú časť za energie za teplo, 
v budúcnosti by sme privítali rekonštrukciu vlastnej kotolne MŠ, kde by nastala úspora 
finančných prostriedkov. Pre ŠJ potrebujeme zakúpiť veľkokapacitnú umývačku riadu, 
konvektomat  a opraviť  klimatizáciu, nakoľko odsávanie v kuchyni je nedostatočné.   
 
m)    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti    
          materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za    
          predchádzajúci   kalendárny rok) 
 
n)     Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na         
           príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
   Materská škola pracovala v zmysle koncepcie jej dlhodobého rozvoja. Strategické 
a operatívne plánovanie bolo prispôsobené k profilácii. MŠ dosiahla vysokú odbornú 
pedagogickú úroveň, čo sa aj premietlo v plnení úloh vyplývajúcich v koncepčnom zámere 
rozvoja materskej školy. Koncepčne sa vedeniu školy podarilo stmeliť a viesť pedagogický 
kolektív  k dosahovaniu dobrých výsledkov a k zavádzaniu inovačných trendov vo výchovno-
vzdelávacom procese. Koncepčné zameranie vychádzalo z vonkajších a vnútorných 
podmienok školy, so spoločenských potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek 
rodičov a z osobnostného zamerania pedagogických zamestnancov.   
 
    Výchovno-vzdelávacia oblasť bola zameraná na celostný rozvoj osobnosti detí, prípravu na 
vstup do ZŠ a na život v spoločnosti. Dbalo sa na rozvíjanie  zdravého  sebavedomia a 
sebaistoty detí, environmentálne cítenie, návyky so zdravým životným štýlom a spôsobilosť 
rešpektovať všeľudské etické hodnoty. Akceptovalo sa nadanie, talent, vekové a individuálne 
osobitosti detí, proces výchovy a vzdelávania detí sme skvalitňovali tak, aby deti úspešne 
zvládli plynulý prechod do 1 ročníka ZŠ. 
 
    Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili  vzdelávacích aktivít, seminárov, vykonania 
1.atestačnej skúšky, rozširovali si vedomosti, zručnosti sebavzdelávaním a zavedením nových 
alternatívnych výchovno-vzdelávacích foriem, metód práce a tým zvýšiť úroveň prípravy detí 
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do ZŠ. Podarilo sa to predovšetkým podporou pedagogického tímu, vytvorením podmienok 
k ich rozvoju a sebarealizácie, zakúpením odbornej literatúry vedením školy, k poskytnutiu 
priestoru, podpore a motivácii k ďalšiemu vzdelávaniu  ako aj  k interpersonálnym vzťahom.  
 
Motivácia ku kvalitnej práci bola dobrá, pedagogickí zamestnanci si zvyšovali svoj odborný 
rast v ďaľšom vzdelávaní. Vedenie školy čo v najširšej miere podporovalo ďalšie vzdelávanie 
pedagogických  zamestnancov v rámci kontinuálneho vzdelávania z hľadiska ich profesijného 
rozvoja a kariérneho rastu ako aj rozširovanie vysokoškolského vzdelania jedného 
pedagogického zamestnanca. Pozornosť venovalo aj nepedagogickým zamestnancom v rámci 
porád pri zvyšovaní ich právneho vedomia a zabezpečovaním ich účasti na školeniach 
s cieľom zvyšovania ich odbornosti.  
  
o)   Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 

 
· dobré výsledky: 
- priateľská, akceptujúca a  produktívna pracovná atmosféra a klíma školy, 
- kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, 
- kvalitné pedagogické pôsobenie učiteliek,   
- uplatňovanie inovačných metód, foriem výchovno-vzdelávacej činnosti a využívanie ITK, 
- kvalitný informačný systém založený na pravidelnom odovzdávaní informácií, 
- efektívne a odborné riadenie, kontrolný systém, fungujúca spätná väzba,  
- preventívne multidisciplinárne a záujmové aktivity školy, 
- vo výtvarnej výchove zapojenie talentovaných detí do súťaží, získanie ocenení.  

 
· nedostatky vrátane návrhov opatrení: 
- pretrvávajúci nedostatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov v prípade ak 

niekto ukončí pracovný pomer ( v tomto školskom roku nám 4 pedagogickí zamestnanci 
a 1 hlavná kuchárka nám odišli na materskú dovolenku),  

- zefektívnenie šetrenia energií. 
 
Hodnoty, v ktoré veríme: 
-     potenciál každého jednotlivca, 

-      silu učiacej sa spoločnosti. 

Princípy, ktorými sa riadime: 

-     starostlivosť, 

-    otvorená komunikácia, 

-     pozitívne vzťahy. 

Silnou stránkou našej materskej školy sú benefity: 

- príjemné, moderné a podnetné prostredie materskej školy na hru, vzdelávanie a rozvoj 
aktivity, tvorivosti a sebarealizácie detí,  

- veľká školská záhrada s atrakciami, preliezkami, altánkom, dopravným ihriskom 
a multifunkčným ihriskom,  

- vytvorené nadštandardné materiálno-technické podmienky, práca s internetom na 
multifunkčnej tabuli vo všetkých triedach, 
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-  partnerský prístup pedagogického zboru, 

-  systematická organizácia denných činností aktivít v MŠ,  

-  kvalitné riadenie činnosti školy,  

- výborná spolupráca so zákonnými zástupcami detí, s Radou školy pri MŠ a ZRPD 
,,Bancíček“ pri MŠ,  

- finančná motivácia zamestatnancov k zvýšenie výkonu a kvality ich práce,  

-  podpora vedenia k účasti na odborných konferenciách, k získaniu aktuálnych informácií,  
k zvyšovaniu právneho vedomia zamestnancov, možnosť zvyšovania kvalifikácie, 
celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancou aj v rámci samoštúdia dostupnou 
aktuálnou odbornou literatúrou 

II.   
 
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psycho-hygienické podmienky 
 

Psycho-hygienické podmienky boli  primerane zabezpečené rovnako dobre  pre deti ako 
i pre zamestnancov MŠ. Škola poskytovala rodine i zamestnancom možnosť spolupráce 
s odborníkmi  poradenských zariadení, činnosti preventívneho a multidisciplinárneho 
charakteru.  

 
V súlade s platnou legislatívou a hygienickými normami sa dodržiaval odsúhlasený 

prevádzkový poriadok, prevádzkový čas, školský poriadok,  pracovný poriadok,  stravovacie 
návyky detí, pitný režim, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity detí, 
popoludňajší spánok, oddych a relaxačný režim v čase popoludňajšieho spania u 
predškolákov. Počet detí v jednotlivých triedach zodpovedal povolenému počtu.  

 
Rešpektovali sme intimitu, hodnoty, zvyky a presvedčenie každej rodiny. Poradenskou 

službou sme prehlbovali záujem rodiny o otázky zdravotné v záujme ochrany a starostlivosti 
o zdravie detí. V rozhovoroch so zákonnými zástupcami detí a spoločnými konzultáciami sme 
utužovali dobré vzťahy s rodinou a získavali základné údaje o deťoch potrebné k ucelenej 
pedagogickej diagnostike detí. Koordinovali sme výchovné postupy rodičov v prospech detí 
a hľadaním riešenia pri výchovných problémoch detí. Pedagogickí zamestnanci boli schopní 
rodičom odborne podávať ucelené informácie o vývine dieťaťa, o možnostiach jeho posunu. 

 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 
   Voľno časové aktivity boli  zamerané na upevňovanie spolupatričnosti a tradícií školy a na 
vylepšovanie materiálnych podmienok školy, interiéru ako aj jej exteriéru. Aktivity sa 
realizovali v spolupráci s odborníkmi, kultúrnymi, športovými a spoločenskými inštitúciami. 
Pozornosť sa venovala mediálnej prezentácii MŠ v RTV  účasťou detí na rôznych kultúrnych 
a športových akciách a na niektorých spoločne s rodičmi.  
 
    Je potrebné vo väčšej miere organizovať z dôvodu ešte užšej spolupráce s rodičmi voľno 
časové aktivity pre deti a rodičov - spoločné aktivity – výlety, vychádzky, brigády 
s výsadbami stromčekov a kríkov, záhradky so zeleninou a bylinkami, športové a kultúrne 
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akcie, tvorivé dielne, na ktorých by sa stretla širšia rodičovská verejnosť. Tým upevniť 
vzájomnú dôveru, vytvoriť rodinnú atmosféru, zvýšiť záujem rodičov spolupracovať s 
materskou školou.  
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 
    Spolupráca so zákonnými zástupcami bola dobrá a vzájomné vzťahy boli založené na 
dôvere, spokojnosti, tradíciách školy a profesionálneho prístupu pedagogických 
zamestnancov. Vzájomné vzťahy medzi zákonnými zástupcami a pedagógmi boli  priateľské, 
partnerské a akceptujúce. Služby poskytované rodičom a ich deťom  boli odborné a kvalitné.  
 
   Rodičia finančne, materiálne aj organizačne podporovali každú akciu, podujatie, ochotne 
pomáhali pri materiálnom vybavení tried, opravách a montáži nového nábytku, skrášľovali 
životné prostredie deťom v MŠ.  
 
   Skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, aktívne sa zapojili aj do výchovno-vzdelávacieho 
procesu, na spoločných stretnutiach ZR pri MŠ kladne hodnotili úroveň výchovno-
vzdelávacej práce. Dali sme im návrhy na čerpanie rozpočtu ZR pri MŠ, čo potrebujeme 
zakúpiť pre deti, možnosť zabezpečiť akciu, brigádu, dopravu na výlet a pod. Poskytovali sme 
im individuálne konzultácie, odpovedali na otázky, usmerňovali pri výchove detí. Veľkú 
pozornosť   sme  venovali najmä príprave  detí na vstup do ZŠ a deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou podľa individuálnych plánov, k adaptácii nových detí na prostredie MŠ 
ako aj práci s nadanými deťmi a ich  možnosť rozvoja. Pri práci s deťmi sme vychádzali zo 
zásad v zmysle dodržiavania ľudských práv. 
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
    
      Pedagogické pôsobenie na deti bolo veľmi dobré. Prejavovalo sa to v pozitívnej 
a radostnej atmosfére, v záujme a aktivite detí, partnerskými vzťahmi učiteliek a detí. Vzťahy 
boli založené na vzájomnom rešpektovaní, otvorenej komunikácii, spolupráci a s optimálnou 
spätnou väzbou boli kladne fungujúce. Metódy a formy práce  priaznivo ovplyvňovali 
psychickú pohodu detí a podnecovali ich citové, vôľové a komunikatívne schopnosti.  
 
    Spolupráca inými subjektmi, zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú bola dobrá a 
funkčná. Kvalitatívne sa prejavila na chode školy a prispievala  k efektívnej činnosti MŠ.  
 
  Spolupráca so zriaďovateľom, s pánom starostom a jeho zástupcami ako aj s Odborom 
školstva, kultúry a športu a jej príslušnými referátmi bola na profesionálnej úrovni a hodnotím 
ju ako kladnú v prospech rozvoja MŠ.  
 
      Veľmi dobrá bola spolupráca s Radou školy pri MŠ, najmä s aktívnym predsedom Rady 
školy pri MŠ a s podpredsedníčkou ako aj s výborom RZ pri MŠ, najmä s aktívnou pani 
predsedníčkou, ktorí nám veľmi pomáhali celý školský rok. Riaditeľka bola pravidelne 
prizvaná na jej zasadnutia a predkladala im vyžiadané materiály a podávala im pravidelné 
informácie o chode MŠ  a školskej jedálne a o spolupráci o zákonnými zástupcami MŠ 
a inými vzdelávacími inštitúciami. Naďalej sme spoločnými silami skvalitňovali materiálne 
podmienky súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku.  
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    Kladne môžeme hodnotiť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie.  Deti mali možnosť absolvovať testy školskej zrelosti po dohode 
zákonných zástupcov s pani psychologičkou. Dostali  sme novú pani psychologičku, ktorá 
v priebehu roka pravidelne spolupracovala s vedením ako aj s pedagogickými zamestnancami 
podľa potreby. Rodičia mali možnosť individuálne konzultovať výsledky testov a celoročne 
spolupracovať s pani  psychologičkou, riešiť zdravotné a vývinové problémy detí, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou alebo oneskoreným vývinom reči  ako aj  s poruchami správania.  
 
     Spolupráca so ZŠ Borodáčovou a Spojenou školou sv. Vincenta de Paul prebiehala v rámci 
návštev a aktivít v školách, čo sa kvalitatívne prejavilo v efektívnej činnosti s predškolákmi 
a v príprave detí na vstup do ZŠ. MŠ by pre naše deti privítala aj využitie telocvične v ZŠ ako 
aj zapájanie sa do spoločných aktivít so žiakmi 1. ročníka ZŚ.  
     
     Možno konštatovať, že školský rok 2018/2019 bol úspešný v dobrej spolupráci s rodičmi a 
v organizovaní množstva rôznorodých aktivít pre deti a najmä v kvalitnej príprave detí na 
vstup do ZŠ a do života v spoločnosti. Spokojnosť s prácou zamestnancov MŠ je vidieť i v 
záujme rodičov o možnosť navštevovať práve našu materské školu, čoho dôkazom je i 
naďalej veľký záujem o  MŠ počas celého roka.  
 
      28.08.2019 
V pedagogickej rade prerokované dňa ...................................................... 
        10.09.2019 
 Rade školy predložené dňa ......................................................................... 
 
podpis predsedu rady školy ........................................................................ 
     
Schválené zriaďovateľom dňa ...................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
        
Bratislava – Ružinov  č. ........................... 
       
V Bratislave dňa ..................................  
 
 
 
    L.S.      PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v.r.“ 

   riaditeľka     
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Príloha č. 1 
Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 

 
 
 

Rada školy pri MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
     www.nasaskolka.sk 
 
 
 
 
 
 
        V Bratislave, dňa 10.09.2019 
 
 
 
Vec: Vyjadrenie Rady školy pri MŠ k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach  materskej školy za školský rok 2018/2019 
 
 
 Rada školy pri MŠ na svojom zasadnutí dňa 10.09.2019 bola oboznámená s obsahom 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  materskej školy za 
školský rok 2018/2019, ktorú predložila riaditeľka PaedDr. Jana Bolebruchová.  Rada školy 
pri MŠ ju prerokovala a berie ju na vedomie. 
 
           Kladne hodnotí výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy pod  vedením 
riaditeľky školy. Rada školy pri MŠ vyslovila súhlas so znením Správy a s predloženým 
hodnotením činnosti MŠ vo všetkých oblastiach. 
 
  
S pozdravom      
 
 
 
 
        Mgr. Ján Šperka ,,v.r.“ 

predseda Rady školy 
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          Príloha č. 2 
 
 

Materská škola Bancíkovej 2, 821 03   B R A T I S L A V A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018 
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Úvod 

 
 Materská škola Bancíkovej 2 v Bratislave je rozpočtovou organizáciou. Vystupuje vo svojom mene ako 
právnická osoba, koná v tomto zmysle v právnych a ostatných vzťahoch a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva 
z týchto vzťahov. Štatutárnym orgánom  materskej školy je riaditeľka materskej školy. Súčasťou je aj školská 
jedáleň.  

 
Cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu 

úroveň detí predškolského veku, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 
Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, jeho aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. 
V edukačnom procese MŠ sme rozvíjali osobnosť dieťaťa vo všetkých vzdelavacich oblastiach prostrednictvom 
 hry a učením v sulade so Skolskym vzdelavacim programom ,,Bancicek”. 

 
1. Plnenie ukazovateľov plánu rozpočtu 

 
A. stav zamestnancov k 31.12.2018 

 
Stav zamestnancov k 31.12.2018  25,600 
Z toho MŠ pedagogickí zamestnanci 17,000 
 Nepedagogickí zamestnanci 4,800 
 Školská jedáleň   3,8 
 
 
B. 
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy k 31.12.2018 
227 474,30 € 
 
Priemerná mzda za rok 2018 868,17 € 
 
MŠ a ŠJ 
Rozpočet na mzdy a odvody bol v roku 2018 
Mzdy  269 825,00  € 
Odvody 87 068,00 € 
 
MŠ čerpanie 
 
Mzdy  234 895,23 € 
Odvody 81 107,17 € 
 
ŠJ čerpanie 
 
Mzdy 30 765,52 € 
Odvody 9 694,14 € 
 
 

 
C. 
Čerpanie finančných prostriedkov na dohody o pracovnej činnosti 3 500,00 € 
 
 

2. Plnenie ukazovateľov príjmu: 
A. Príjmy 
Plnenie ukazovateľov príjmu 
 

Príjem za prenájom 460,90 € 
Príjem z réžie 17 232,70 € 
Príjem za poplatky MŠ 29 650,91 € 
Príjem za stravné 35 293,20 € 
Z úrokov 0,00 € 
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Z dobropisov 6 939,92 € 
Vratky z ročného zúčtovania poistného 2 434,23 € 
Príjem z nedoplatkov energií za byty 126,15 

 
 
 
B. Výdavky 
 
Čerpanie rozpočtu v roku 2018 bolo spolu MŠ a ŠJ 519 928,91 €. V rozpočte je zahrnutá aj dotácia 
z dobropisov a ročného zúčtovania poistného 9 500,30 €, príjem z prevádzky škôl 29 070,26 €, zo ŠR na 
predškolákov 8 187,00 €. 
V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MU a výdavkami organizácie z dôvodu, že sa nepresúvali 
finančné prostriedky za stravu detí na príjmový účet a následne na výdavkový. Ale výdavky za potraviny 
hradené v účtu Šj vstupovali do čerpania rozpočtu. 
 
MŠ ČERPANIE 
 

Položka 632 xxx energie 
Elektrická energia 4 048,45 € 
Tepelná energia 26 193,10 € 
Tepelná energia z dobropisov 6 351,16 € 
Vodné a stočné 2 956,97 € 
Telekomunikačné služby 722,68 € 
Poštovné poplatky 157,35 € 
Internet 331,65 € 

 
 
Položka 633 xxx materiál 
Rozpočet na položke 11 698,00 €, čerpanie rozpočtu 22 006,30 €. 
V rozpočte je zahrnuté aj čerpanie finančných prostriedkov 8 187,00 € zo štátneho rozpočtu na predškolákov na 
nákup materiálu a výchovu a vyučovanie. 
Rozpočet bol čerpaný na položkách interiérové vybavenie, kancelárske potreby a materiál, čistiace, hygienické 
a dezinfekčné prostriedky, posypový, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, knihy, časopisy, noviny, 
materiál na výchovu a vyučovanie, ochranné pracovné pomôcky,  softvér a licencie, palivo do kosačky. 
 
Položka 635 xxx rutinná a štandardná údržba 
Rozpočet 31 014,00 €, čerpanie rozpočtu 33 179,45 €. V rozpočte a čerpaní je zahrnutá aj dotácia od 
zriaďovateľa – stredisko prevádzky škôl 29 070,00 € na údržbu rozvodov, kanalizácie a budov. 
Rozpočet bol čerpaný na položkách, údržba rozvodov, budov. 
 
Položka 636 xxx prenájom 
Rozpočet 206,00 €, čerpanie 205,78 €. Čerpanie za prenájom rohoží. 
 
Položka 637 xxx služby 
Rozpočet 10 765,00 €, čerpanie rozpočtu 16 886,97 €. Rozpočet bol čerpaný na položkách školenia, kurzy, 
semináre, práce technika BOZP a PO, odvoz a likvidácia odpadu, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, revízie 
a kontroly zariadení, remeselné služby, ochrana objektu poplatky za vedenie účtov vo VUB, stravné 55% 
zamestnanci, poistné, povinný prídel do SF, odmeny zamestnancom v mimopracovnom pomere, výkon 
zodpovednej osoby. 
 
Položka 642 xxx transfery 
Rozpočet 1 627,00 €, čerpanie rozpočtu 1 627,06 €. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie náhrad 
príjmov za PN. 
 
 
Rozpočet  ŠJ :ČERPANIE 
 
632 xxx energie  
Elektrická energia 1 103,69 € 
Plyn 941,40 € 
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Tepelná energia 4 598,21 € 
Vodné a stočné 2 774,31 € 
Telefón 318,34 € 
 
 
Položka 633 xxx materiál 
Rozpočet 39 663,00 €, čerpanie rozpočtu 35 650,41 €. Čerpanie rozpočtu na položkách čistiace, hygienické 
a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy, vybavenie stravovacích zariadení. 
V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na potraviny, ktoré v roku 2018 vstúpili do čerpania rozpočtu. 
 
Položka 635 xxx rutinná a štandardná údržba 
Rozpočet 1 154,00 €, čerpanie rozpočtu 950,94 €. Čerpanie na položkách údržba stravovacích zariadení. 
 
Položka 637 xxx služby 
Rozpočet 1 656,00 €, čerpanie rozpočtu 1 856,93 €. Čerpanie rozpočtu na položkách revízie a kontroly zariadení, 
povinný prídel do SF, povinná tvorba sociálneho fondu. 
 
Položka 642 xxx transfery 
Rozpočet na položke transfery 130,00 €. Čerpanie rozpočtu 129,12 €. Rozpočet bol čerpaný na vyplatenie náhrad 
príjmov za PN. 
 
 

3. Neproduktívne náklady 
Neevidujeme. 
 
4. Stav a pohyb pohľadávok a záväzkov 
 

323 000 – krátkodobé rezervy 0,00 € 
325 000 – ostatné záväzky 0,00 € 
326 000 - nevyfakturované dodávky 0,00 € 
321 000 – neuhradené FA (KOMPLET ) 130,55 € 
331 100 - mzdy 16 742,79 € 
336 000 - odvody 10 082,38 € 
342 000 - daň 2 197,01 € 
351 000 – zúčtovanie odvodov príjmov 89,06 € 
351 100 – úroky na PU 0,00 € 
354 000 – zúčtovanie dotácií 0,00 € 
 
 
355 000 zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 

 
Konečný stav k 31.12.2018 -131 689,34 € 
357 000 – zúčtovanie rozpočtu obce 0,00 € 
378 000 – iné pohľadávky MŠ 0,00 € 
379 800 – HV ŠJ -778,87 € 
381 000 – náklady budúcich období 81,60 € 
383 100 – výdavky budúcich období 69,48 € 
384 000 – výnosy budúcich období - 1 618,24 € 
385 000 – príjmy budúcich období 0,00 € 
 

5. Fondy a účty organizácie 
A. Sociálny fond 

 
Stav účtu k 1.1.2018 708,43 € 
Tvorba  
Povinný prídel do SF 2 161,66 € 
SPOLU 2 870,09 € 

Čerpanie  
Stravovanie zamestnancov 471,40 € 
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Ostatné čerpanie SF 1 600,00 € 
Spolu čerpanie 2 071,40 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2018 798,69 € 
 

-5- 
 

B. Účty organizácie 
Stav účtov organizácie k 31.12.2018 
Príjmový účet 89,06 € 
Výdavkový účet 39,18 € 
Depozit  29 038,78 € 
Darovací účet 16,59 € 
Účet ŠJ 81,61 € 
 
 
 
Záver 
 
 
Materská škola Bancíkovej 2 čerpala pridelené finančné prostriedky efektívne a účelovo. Finančné prostriedky 
boli použité na nevyhnutné potreby MŠ, zabezpečenie riadneho chodu, opravy a vybavenie. 
 
 

PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v.r.“ 
          riaditeľka MŠ 
 
 
Vypracovala: Katarína Heisterová ,,v.r.“ 
 
 
 
Bratislava, 29.03.2019 
 
 
 
 
Príloha: Tabuľka č.1, 2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 
 
 
 
A. Výdavkový účet  1638424851/0200 
Dotácia celkom 484 448,56 € 
Výdavky v roku 2018 519 928,91 € 
V tom: bežné výdavky 437 691,00 € 
- referátu prevádzky MiU 29 070,26 € 
- dotácia na kapitálové výdavky 0,00 € 
- dotácia príjmov z dobropisov 9 500,30 € 
- dotácia zo ŠR predškoláci 8 187,00 € 
Konečný stav účtu k 31.12.2018 39,18 € 
Odvod zostatku na MiU 26.02.2019 39,18 € 
zostatok 0,00 € 
 
 
 
2. Príjmový účet  1638428254/0200 
Odvod príjmov v r. 2018 na MiU 92 138,01 € 
Plnenie príjmov 92 048,95 € 
Konečný stav účtu k 31.12.2017 89,06 € 
Odvod zostatku na účte na MiU 12.02.2019 89,06 € 
zostatok 0,00 € 
 
 
 
Depozit   2393691453/0200 
Počiatočný stav účtu 16,60 € 
Príjem z VU na mzdy a odvody 21.12.2018 29 027,57 € 
Konečný stav účtu k 31.12.2017 29 044,17 € 
Úhrady mzdy a odvody 08.01.2018 29 027,57 € 
Zostatok účtu 16,60 € 
 
Sociálny fond   1638436457/0200 
Stav účtu k 1.1.2018 708,43 € 
Tvorba  
Povinný prídel do SF 2 161,66 € 
SPOLU 2 870,09 € 

Čerpanie  
Stravovanie zamestnancov 471,40 € 
Ostatné čerpanie SF 1 600,00 € 
Spolu čerpanie 2 071,40 € 

Konečný stav účtu k 31.12.2018 798,69 € 
 
 

 
 
 
 

Potravinový účet ŠJ  1646094151/0200 
Účet ŠJ 81,61 € 
 
V Bratislave, 29.03.2019 
 
 
 
        PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v.r.“ 
         riaditeľka MŠ 
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Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 
Materská škola, Bancíkovej tabuľka č. 2 

Ukazovateľ 

Upravený 
rozpočet                     

v roku 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2018 

v € % plnenia 
200 Nedaňové príjmy   92 138,01   
Z toho:       
212 príjem z prenájmu   460,90   
223 poplatky a platby z predaja a služieb       
223001 - Príjem z réžie   17 232,70   
223002 - Príjem za poplatky MŠ   29 650,91   
223003 Za stravné   35 293,20   
243Úroky z dom. úverov a vkladov   0,00   
290 Ostatné príjmy - z dobropisov   6 939,92   
z ročného zúčtovania poistného   2 434,23   
príjem z nedoplatkov energií za byty   126,15   
600 Bežné výdavky /1/ 513 192,00 519 928,91 101,30 
Z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 269 825,00 265 660,75 0,98 
Z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 218 923,00 211 945,78 0,97 
612 Príplatky 20 903,00 20 902,92 100,00 
614 Odmeny 12 171,00 15 013,50 123,35 
616 Vyrovnanie platu 2,00 2,77 138,50 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 87 068,00 90 801,31 104,28 
630 Tovary a ďalšie služby 154 542,00 161 710,67 104,64 
Z toho:       
631 Cestovné náhrady 50,00 365,79 731,58 
632 Energia, voda a komunikácie 58 336,00 50 608,10 0,87 
v tom:       
elektrická energia 5 148,00 5 152,14 100,00 
plyn 942,00 941,40 100,00 
tepelná energia 43 960,00 37 142,47 0,84 
vodné, stočné 8 667,00 8 663,31 100,00 
633 Materiál  51 361,00 57 656,71 112,26 
634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 
635 Rutinná a štandardná údržba 32 168,00 34 130,39 106,10 
636Nájomné za prenájom 120,00 556,79 464,00 
637 Služby 12 421,00 18 743,90 150,90 
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 
dní 1 757,00 1 756,18 100,00 
        
700 Kapitálové výdavky /2/ 0,00 0,00 0,00 
Z toho:       
710 Obstaranie kapitál.aktív       
Z toho:       
713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení       
716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 0,00 
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. 0,00 0,00 0,00 
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.       
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Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0,00 0,00 0,00 
Výdavky spolu /1+2+3/ 513 192,00 519 928,91 101,30 
Z toho:       
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       
z darov 0,00 0,00   
Použitie navŕš.rozp.z príjmov 0,00 0,00   
z príjmov, darov, poistné plnenie  - bežné 0,00 0,00   
z príjmov-kapitálové       
Vypracoval: Heisterová 

**V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MU (nižšie dotácie) a výdavkami 
organizácie 
z dôvodum že zriaďovateľ sa rozhodol o nepesúvaní finančných prostriedkov za stravu 
detí 
na príjmový účet. 
Finančné prostriedky zostali na účte Šj, ale vstupovali do rozpočtu, z účtu sa priamo  
nakupovali poravina a vracali preplatky za stravné. 

 
 
V Bratislave, 29.03.2019 
 
 
 
 
        PaedDr. Jana Bolebruchová ,,v.r.“ 
          riaditeľka MŠ 
 
 
 
 









     Materská škola, Exnárova 6, 821 03 Bratislava

Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch  
       a podmienkach  materskej školy za školský rok 2018/2019 

       Materiál obsahuje:
-  správu o výchovno-vzdelávacej... 

       -  vyjadrenie Rady školy pri MŠ 
          Exnárova 6 

-  správu o hospodárení 

Predkladate�
Jana Matejová „v.r.“ 
riadite�ka materskej školy 

Spracovate�
Jana Matejová „v.r.“ 
riadite�ka materskej školy 

     September 2019  
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Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch 
a podmienkach materskej školy za školský rok 2018/2019 

a)       Základné údaje   
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Exnárova 6 
Telefónne �íslo  02/43421680 
Faxové �íslo   
Internetová adresa školy  www.msexnarova.sk 
Elektronická adresa školy msexnarova@gmail.com
Zria�ovate�  Mestská �as� Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

            Vedúci zamestnanci materskej školy 
Funkcia Meno a priezvisko  
Riadite� materskej školy  Jana Matejová 
Zástupca riadite�a  Jana Van�ová   
Vedúca školskej jedálne  Zuzana Slámová 

          Údaje o rade školy  
Termín ustanovenia rady školy  27.10.2015   
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda Rady školy  JUDr. Erika Szórádová zákonných zástupcov 
Podpredseda Rady školy  Zuzana Gombárová pedagogických zamestnancov 
Zapisovate�  Katarína Richnavská zákonných zástupcov 
�lenovia  Zuzana Hlinková zákonných zástupcov 
 Zuzana Rantová pedagogických zamestnancov 
 Martina Uhrínková nepedagogických zamestnancov 
 JUDr.Vladislav Vyrva zákonných zástupcov 
 JUDr. Matuš Meheš  poslancov MZ Bratislava- Ružinov 
 Mgr.Jozef Matúšek poslancov MZ Bratislava- Ružinov
 Ing. Peter Herceg poslancov MZ Bratislava- Ružinov
 Mgr. Martin Ferák poslancov MZ Bratislava- Ružinov
Po�et zasadnutí RaŠ v šk. roku 2x  

Metodické združenia a iné poradné orgány riadite�a školy 

Názov  Meno vedúceho  
ZRPD-PÚPAVA pri MŠ Exnárova 6 JUDr. Erika Szórádová
Rada školy  JUDr. Erika Szórádová 
Metodické združenie Jaroslava Koková 
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b)     Údaje o po�te detí 
Po�et 
tried 

Po�et detí 
spolu 

 Z toho 
za�lenené

Z toho po�et  
predškolákov 

Po�et detí 
s OPŠD 

 Materská škola       7      151       151         37         8   

        
c)     Údaje o po�te zapísaných detí  

Celkový po�et zapísaných ( máj)  211/ prijaté  33

Po�et odkladov OZPPŠD (po ukon�ení vyšetrení)    8 

d) –––––––––––- 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia pod�a poskytovaného stup�a výchovy 
a vzdelávania 
   V školskom roku  2018/2019 ukon�ilo predprimárne vzdelávanie 29 detí.   
Výchova a vzdelávanie sa realizuje  pod�a Školského vzdelávacieho programu Púpava 
vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre  predprimárne  
vzdelávanie v materských školách. 
V školskom roku 2018/2019 o osved�enie o predprimárnom vzdelaní nepožiadal  žiadny 
zákonný zástupca die�a�a - vydaných 0. 

• Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces

Naším cie�om bolo dosahova� ciele v zmysle Školského vzdelávacieho programu Púpava 
a �o najviac sa približova� k ideálu výchovy a vzdelávania, ktorý smeruje k �loveku 
dobrému, múdremu, aktívnemu, tvorivému, š�astnému a zodpovednému. 

Obsah vzdelávania sme realizovali v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: 
Jazyk a komunikácia  
Zamerali sme sa na rozvíjanie komunika�ných kompetencií die�a�a vo všetkých 
jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej re�i. Dbali 
sme na rozvíjanie slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, spisovného a 
sociálne primeraného vyjadrovania sa.  
Využívaním širokého spektra textov žánrovo rôznorodej detskej literatúry sme prispievali 
k rozvoju všetkých významných predpokladov vývinu gramotnosti ( po�úvanie a 
porozumenie �ítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej re�i, uvedomovanie si 
vz�ahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka).  
Pri overovaní porozumenia vypo�utého textu sme využívali metódy pred�itate�skej 
gramotnosti a tvorivej dramatizácie – podnecovali sme deti k tvorivému sebavyjadreniu 
prostredníctvom rolových hier. Vzdelávacie aktivity smerovali k rozvíjaniu aktivity, 
fantázie, predstavivosti detí, k prejaveniu ich emócií. 
Deti sme viedli k tomu, aby dokázali pracova� s knihou, orientova� sa v nej, vyh�ada�
informácie a komunikova� o nich, pozna� ve�ké tla�ené písmená a �íslice. 
Systematickými krokmi sme zlepšovali grafomotorické zru�nosti detí s dôrazom na 
správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu. Deti využívali primeranú pracovnú 
plochu formátu A4, A3, u�ite�kou zhotovené grafomotorické listy priamo k téme týžd�a. 
Pri �innostiach s grafomotorickým materiálom sme dbali na správnu polohu sedenia.   
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Matematika a práca s informáciami 
Snažili sme sa  poskytnú� de�om základy matematických a informatických poznatkov a 
zru�ností, pomocou ktorých si �alej rozvíjali matematické myslenie a matematické 
kompetencie. Vzdelávacími aktivitami a hrami v priebehu celého d�a sme  rozvíjali 
logické myslenie, chápanie �ísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj algoritmické 
myslenie, orientáciu v priestore, poznávanie geometrických útvarov a na zoznamovanie 
sa s problematikou merania d�žky. Deti získavali poznatky manipuláciou s predmetmi 
v priestore, riešením úloh a zaznamenávaním v rovine. Stretávali sa s úlohami, ktoré mali 
jedno riešenie, viac riešení alebo vôbec nemali riešenie. 
Digitálne technológie sme využívali  ako didaktické pomôcky s dôsledným 
rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku. Vedia  nimi narába�, 
programova� ich.  

�lovek a príroda 
De�om sme vytvorili predpoklad na po�iato�ný rozvoj prírodovednej gramotnosti.  Viedli 
sme ich k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách, živej 
a neživej prírode. Každé die�a malo možnos� vyjadri� svoju predstavu alebo skúsenos�. 
Medzi prírodovedné spôsobilosti, ktoré sme  rozvíjali a najviac využívali, patrilo 
pozorovanie -cie�avedome získavali nové informácie z prostredia, porovnávanie 
a triedenie, vyjadrovanie vlastnej skúsenosti. Vo výchovno-vzdelávacej �innosti deti 
uplat�ovali bádate�ský prístup s možnos�ou tvorenia predpokladov, experimentovali 
a skúmali predmety, javy a situácie pokusom – omylom, mali vytvorené  možnosti 
získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami.  

�lovek a spolo�nos�
Deti sme viedli k základnej orientácii v blízkom spolo�enskom prostredí – v jeho 
�asových, priestorových, sociálnych, medzi�udských vz�ahoch. Zoznamovali sa 
s kultúrou a spolo�enským dianím, s pravidlami cestnej premávky, blízkym a 
vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov 
najmä prostredníctvom pozorovania a následného zdie�ania zážitkov a skúseností.  

Na  poznávanie spolo�enského prostredia sme využívali didaktickú hru, pozorovanie, 
zážitkové u�enie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí, exkurziu, výlet.

V oblasti prosociálnej výchovy sme sa orientovali  na rozvíjanie žiaducich osobnostných 
charakteristík die�a�a, na získavanie elementárnych sociálnych zru�ností dôležitých pre 
jeho sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a pre fungovanie medzi �u�mi v širšom 
spolo�enskom prostredí, na osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním 
základných pravidiel slušnosti.Využívali sme metódy napodob�ovania modelov 
pozitívneho etického správania, rolové hry a zážitkové u�enie. 

�lovek a svet práce
Rozvíjali sme základné zru�nosti die�a�a zvláda� úkony bežného d�a a zru�nosti v 
bežnom živote, pri�om sme dôraz kládli na rozvíjanie tých, ktoré sú v rámci vývinového 
h�adiska pre die�a dôležité - vytváranie grafomotorických predispozícií, lepšie zvládanie 
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sebaobslužných �inností, zvládanie bežných úkonov v domácnosti. Vytvárali sme priestor 
s dostato�ným materiálnym zabezpe�ením na to, aby každé die�a malo rovnakú možnos�
prakticky si rozvíja� zru�nosti a pracovné kompetencie. 
Dôraz sme kládli na rozvíjanie elementárneho konštruk�no -  technického myslenia. Deti 
spoznávali vlastnosti materiálov a u�ili sa využíva� poznatky o materiáloch a 
predmetoch, skúšali rôzne riešenia, tvorili vlastné postupy, zhotovovali pod�a schémy 
a postupu. 

Umenie a kultúra 
V hudobnej výchovy sme  rozvíjali elementárne hudobné schopnosti, zru�nosti a návyky 
detí. Vytvárali sme rôzne hudobné aktivity, ktoré sa navzájom prelínali, dop��ali 
a podporovali.
Vychádzali sme z poznania, že deti rytmus prežívajú najprirodzenejšie prostredníctvom 
rytmizovaného slova a následne ho prenášajú do podoby elementárneho pohybu a hry na 
telo, �o sme využívali pri rytmizácii riekaniek, slov a slovných spojení, rytmických 
dialogických hier aj pri vytváraní rytmických sprievodov k pies�am �i riekankám.
Vo výchovno-vzdelávacej �innosti sme využívali detské tematické piesne, �udové 
piesne, ku ktorým deti vytvárali sprievod �ahko ovládate�nými nástrojmi Orffovho 
inštrumentára a detské melodické hudobné nástroje. 
Zamerali sme sa aj na kultivovanie telesného pohybu detí, na elementárnu tane�nú 
prípravu. Deti zvládli  jednoduché choreografie �udovej aj modernej tane�nej kultúry. 
Prezentovali sa pred rodi�mi na Viano�nej besiedke, Dni matiek, Ružinovskom tane�nom 
festivale a Juniálese. 
Vo výtvarnej výchove sme deti viedli prostredníctvom hravých výtvarných �inností s 
materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov 
k vyjadrovaniu svojich predstáv, k využívaniu  fantázie a tvorivosti, aby tak získavali a 
rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zru�nosti a návyky. Oboznámili sa s 
prostredím výtvarnej tvorby, umeleckými dielami.

Zdravie a pohyb 
Podporovali sme rozvíjanie pohybových schopností a zru�ností detí pravidelnou 
realizáciou pohybových cvi�ení a pobytom vonku aj v poobedných �innostiach 
a poskytovali im základné informácie súvisiace so zdravím - hlavne pochopenie významu 
pohybu pre zdravie, upev�ovali sebaobslužné a základné hygienické návyky.  
Poskytovali sme  de�om dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie, motivovali ich k 
osvojovaniu si nových pohybových zru�ností, ktoré sú predpokladom pre ich �alší 
motorický vývin. Pri realizácii telesných cvi�ení sme dbali na správnu techniku 
vykonania jednotlivých cvi�ení, aby bola dodržaná fyziologická krivka, ich ú�inok. 
Zdravie detí sme upev�ovali prostredníctvom otužovania po odpo�inku, pravidelným 
pobytom vonku v každom ro�nom období. Sezónne aktivity – sánkovanie, 
kolobežkovanie, bicyklovanie, pobyt v prírode ( ŠvP),výlety zohrávali významnú úlohu 
pri otužovaní detí.  
Deti si rozvíjali základné kor�uliarske, lyžiarske a plavecké zru�nosti. Vhodnými 
cvi�eniami bol podporovaný nácvik správnej techniky týchto pohybových zru�ností. Deti 
boli pod odborným vedením v každom kurze. 
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V každej vzdelávacej oblasti sme sa riadili výkonovým štandardom, obsahovým 
štandardom a evalua�nými otázkami. U detí sme rozvíjali tieto kompetencie:  

1. komunika�né kompetencie, 
2. matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky, 
3. digitálne kompetencie, 
4. kompetencie u�i� sa, rieši� problémy, tvorivo a kriticky myslie�, 
5. sociálne a personálne kompetencie, 
6. ob�ianske kompetencie, 
7. pracovné kompetencie  

Krúžková �innos� materskej školy 
• anglický jazyk - 50 detí 
• výtvarný krúžok – 22 detí 
• tane�ný krúžok – 28 detí 
• futbal - 13 detí 
• pohybová príprava - 24 detí 
• šach - 10 detí  

Nadštandardné aktivity materskej školy 
• kurz plávania
• kurz kor�u�ovania
• lyžiarsky kurz 
• škola v prírode 
• divadelné predstavenia, koncerty, environmentálne aktivity
• výlety, exkurzie 

Dochádzka – sumár za celý školský rok - priemer : 101,35

Ú�as� materskej školy na sú�ažiach 

Vo výtvarných sú�ažiach:  

1.  Klnka- klnka, voda, vodi�ka- projektova� asociácie prostredníctvom kolorovanej kresby- 
Spolo�nos� pre predškolskú výchovu 

2. �arovná jese�- (regiónu Bratislava – Spolo�nosti pre predškolskú výchovu ) MŠ 
práce detí  ocenené diplomom a dar�ekom 

3. Zimné radovánky - (regiónu Bratislava – Spolo�nosti pre predškolskú výchovu ) -  
práce detí  ocenené diplomom a dar�ekom 

V športových sú�ažiach: 
1. športová Miniolympiáda v spolupráci s RŠK -  získané medaile a diplomy, keks 
2. závere�né preteky v rámci kor�uliarskeho a plaveckého kurzu, organizované RŠK 

– deti ocenené diplomami  
3. Beh zdravia – deti ocenené medailami a diplomom 
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V tane�ných  sú�ažiach: 
1. 3. Ružinovský tane�ný festival detí MŠ v DK Ružinov pod záštitou p. starostu 

f.) Uplat�ované výchovné a vzdelávacie programy  

Školský vzdelávací program Púpava 
Rozvíjajúci program výchovy  a vzdelávania detí s OPŠD v MŠ 
   
g)   Údaje o po�te pedagogických zamestnancov a plnení kvalifika�ného 
predpokladu  

 Z toho  
za�ínajúci ped. 
zam. 

Z toho 
samostatní ped. 
zam. 

Z toho 
zamestnanec s I. 
atestáciou 

Z toho 
zamestnanec s II. 
atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci 
školy 

     0         11         4      0 

f) Údaje o �alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom 
školskom roku  

Forma vzdelávania Po�et 
vzdelávaných v 
MPC 

Po�et 
vzdelávaných – 
iná inštitúcia 

Funk�né vzdelávanie 1 - ukon�ené  
Predatesta�né vzdelávanie 2 - ukon�ené  
Obhajoba atesta�nej práce 1 - ukon�ené  
Aktualiza�né vzdelávanie – Rozvíjanie 
matematických predstáv u detí predškolského veku  

 1  
Inšpirácia live 

Aktualiza�né vzdelávanie - Multimediálne tabletové 
zariadenia v eduka�nom procese

 3 
Softimex 

Aktualiza�né vzdelávanie - Rozvíjanie digitálnej 
gramotnosti pedagogických zamestnancov 
predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových 
interaktívnych foriem u�ebného materiálu 

      4  
Softimex 

Aktualiza�né vzdelávanie – Detské folklórne žánre 
a zvykloslovné prejavy ako prostriedok rozvoja 
umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho 
školského veku

 1 
Inšpirácia live 

Aktualiza�né vzdelávanie- Rozvoj pred�itate�skej 
gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava 
na rozvoj �itate�ských zru�ností žiakov na ZŠ 

 2 
Softimex 
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Aktívna ú�as� pedagogických zamestnancov na odborných konferenciách, 
seminároch: 

Školenia, konferencie, workschopy:  
• Konferencia – ku d�u materských škôl na Slovensku a 25.výro�ia vzniku SV 

OMEP- Materská škola je pre všetky deti – 15.,16.11.2018 – 2 pedag. 
• Konferencia - MATERSKÁ ŠKOLA – PRVÝ KROK NA CESTE 

K POZNANIU, Partizánske- 4. – 5. 4. 2019- spolo�nos� pre pred.výchovu – 2 
pedag. 

• Dvojd�ové zážitkové vzdelávanie v Tren�íne- Pro Solutions -  8.-9.3.2019 
(Obrázkové príbehy ako podpora práce s textom v skupinovom prostredí 
,Expresívna terapia so zameraním na arteterapiu ) – 2 pedagog. 

• Workschop –  Drevené stavebnice pre tvorivé hranie -Moy toy- 22.01.2019 – 
v materskej škole- 10 pedagog. 

• Workshop - Aritmetika vo vzdelávaní alebo hráme sa s �íslami (Pro solutions) 
12.4.2019 – MŠ Exnárova 6 – 7 pedagog. 

• Workshop - Stiefel – interaktívna obrazovka Prowise Touchscreen – 4 pedagog. 

i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

• Tekvi�ková slávnos�- výstava veselých tekvi�iek prinesených z domu, zábavný 
kvíz, lampiónový sprievod, ochutnávka koktailov 

• Šarkaniáda - Púš�anie šarkanov a opeka�ka na školskom dvore  
• Viano�né besiedky a posedenia s viano�nými trhmi 
• Ve�kono�né tvorivé dielne s rodi�mi a Ve�kono�ný trh 
• Otvorené hodiny z AJ a tane�ných krúžkov 
• De� matiek v DK Ružinov- prezentácia  
• De� otcov- Beh zdravia a ovocná párty s rodi�mi - Pohybom ku zdraviu  
• Juniáles- Rozlú�ka s predškolákmi -  prezentácia predškolákov 
• Jesenná a jarná brigáda na školskom dvore spojená s projektom Naše mesto 
• 4.Tane�ný ružinovský festival detí materských škôl 

Aktivity organizované materskou školou 

• Týžde� hier a zábavných  �inností- sú�aže(kreslenie na chodník,  - nafukovací 
hrad, preteky na rôznych športových potrebách)  

• Týžde� zdravej výživy-ochutnávka ovocia a zeleniny-výstava jesenných plodov 
• Environmentálna výchova - Sokoliari - ukážka sokoliarskeho výcviku dravých 

vtákov  
• Enviromentálna exkurzia: Hamuliakovo 
• Exkurzia - Návšteva Bory Mall : Prvé detské mesto povolaní 
• Exkurzia – Zber jahôd v Dunajskej Lužnej 
• De� materských škôl – Športový trojboj 
• Škola v prírode -  Penzión Donly, Donovaly 
• Škola v prírode spojená s lyžiarskym výcvikom Terchová 
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• Mikuláš v DK Ružinov 
• Karneval so Šašom Jarom 
• Posedenie s básni�kou - literárne pásmo 
• Návšteva základnej školy  
• Malý slávik- sú�až v speve  
• De� mlieka 
• Návšteva BBD  
• Mobilné planetárium- sférické kino 
• Bublinková show  
• Divadelné a hudobné predstavenia 
• Príbeh jedného rytiera- zábavno-vzdelávacie predstavenie 
• Dopravná výchova 

Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 

• letná športová  Miniolympiáda organizovaná v spolupráci s RŠK 
• plavecký výcvik, kor�u�ovanie, lyžovanie organizované v spolupráci s RŠK 
• enviromentálna výchova CHODILOVCI - hlodavce, hmyz a vodné živo�íchy 
• projekt OLOMÁNIA- celoro�ný zber papiera a plastu, akcia Separujeme 

odpad - recyklovanie papiera, o odpadoch a ich využití -  Separujeme odpad 
OLOmánia- zber papiera a plastu, OLO v štúdiu L+S- ODPADla nám hodina- 
predškoláci  

• eko program DAPHNE - Zdôvodni� význam prírodného prostredia na základe 
pozorovania a zážitkov z prírody- „Tajomstvá lesa“ O neporiadnom Šmudlovi 
a šikovných zvieratkách, Triedime batérie so Šmudlom, Putovanie kvapiek 
svetom  

• DOPRAVNÁ POLÍCIA -  praktický nácvik základných poznatkov správania 
sa na cestnej komunikácii , ukážka práce záchranarov/psovodov/ 

• Jazda na koníkoch 
• 4.Ružinovský tane�ný festival detí MŠ v KD Ružinov 
• Vítanie nových Ružinov�anov- MÚ Ružinov

Projekty, granty do ktorých je materská škola zapojená 
  

− OLOMÁNIA -  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
CIE� -  Pozitívne pôsobi� na rozvoj vedomostí detí a mládeže i dospelej 
generácie o separácii odpadov, správneho nakladania s odpadmi, triedenia a 
následnej recyklácie komunálneho odpadu a aby sa separovanie odpadu stalo 
sú�as�ou životného štýlu nastupujúcej generácie.  

− Projekt Pontis - Naše mesto  
"Zve�adenie našej školy" 
CIE� - Cie�om podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora 
vytvárania vz�ahov dobrovo�níkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti 
firiem za prostredie, v ktorom pôsobia, �i podpora angažovanosti obyvate�ov v 
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tom, �o sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitos� na vytváranie kontaktov a 
budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi 
organizáciami a obyvate�mi mesta. 

− Projekt Zelená škola
,, Zele� a ochrana prírody"  
CIE� -  Vies� deti ku kladnému vz�ahu k pôde a jej produktom, sledova� rast 
stromov a plodín, prakticky uplatni� návyky starostlivosti o prírodné  prostredie. 
Pestova� tak kladný vz�ah k životnému prostrediu.

− Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame 
„Hravo a zdravo pre najmenších“
CIE� - Pestovanie zdravého životného štýlu detí a ich aktívneho pobytu na 
�erstvom vzduchu školského dvora. Ochrana pred priamym slne�ným žiarením 
v letnom období. 

− SEWA european  recycling platform  
„Zbierame použité batérie so Šmudlom“
CIE� -  rozvíja� vedomostí detí o dôležitosti správneho separovania použitých 
batérií, o obsahu �ažkých kovov v batériách (olovo, kadmium, nikel). Pozna�
hrozbu ak sa  toxické látky uvo�nia do pôdy a podzemných vôd, ako môžu 
ohrozi� zdravie �udí a poškodi� ekosystém. 

  

k)    Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej ŠŠI 

V školskom roku 2018/2019  nebola vykonaná. 

l)    Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

      Materská škola Exnárova 6 ma ú�elne vybavené vnútorné i vonkajšie priestory, 
vrátane pekného na zele� bohatého školského dvora so športovým vybavením, 
umož�ujúcim kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej práce. Interiér aj exteriér je 
priebežne udržiavaný. Pravidelne sa vykonávajú všetky revízie a opravy v rámci rozpo�tu 
MŠ. MŠ je dostato�ne vybavená modernými u�ebnými a didaktickými pomôckami, 
odbornou a detskou literatúrou. Vysoko hodnotím spoluprácu pedagógov so zákonnými 
zástupcami, ich spokojnos� a dôvera nám pomáha pri získavaní sponzorských darov.  

Z finan�ných prostriedkov RZ a najmä zo sumy 2% zaplatenej  dane  sa zakúpili: 
záhradný dom�ek, šachovnica, u�ebné pomôcky, pingpongový stôl, germycidné žiari�e 
kryty na radiatory do spálni, výu�bové CD, didaktické pomôcky. Okrem toho bolo 
z týchto finan�ných prostriedkov uhradených množstvo kultúrnych akcií a najmä výletov 
,výtvarný material pre deti.  

Z rozpo�tu sa zakúpilo:  
-  germicidný žiari�, kryty na radiator do spálni, nábytok do triedy, drevené 
stoli�ky,obdlžnikové stoly, kancelárske stoli�ky, skrinka dverová, otvorená, stôl,  šat�a 
dverová, skri�a  na ležadlá.  , Notebook Lenovo, projektor ACER, projek�né plátno 



11

,elektrické strúhadla,exterierový šach, CD prehráva�e 2 ks ,materiál na výchovno-
vzdelávaciu �innos�/Meste�ko MOY-TOY,pra�ka, výtvarný material,  poste�ná bielize�, 
�istiace, hygienické a dezinfek�né prostriedky, posypový, vodoinštala�ný a 
elektroinštala�ný materiál ,chodní�ek zdravia, žalúzie,výmena pivni�ných okien
  
ŠJ 
 MŠ zakúpila z financií z rozpo�tu Gastro Rex- vybavenie stravovacích zariadení, ,/kraja�
zeleniny, kuchynská váha, brúska nožov,výpo�tovú techniku kancelárske potreby a 
materiál ,�istiace, hygienické a dezinfek�né prostriedky posypový, vodoinštala�ný a 
elektroinštala�ný materiál , stôl uzatvorený- nerezový 
     
      Z bezpe�nostných  dôvodov /hrozí úraz detí/je potrebné zabezpe�i�  na školskom 
dvore novú asfaltovú plochu. /plocha popraskaná, hrbolce/,  Postupná výmena 
elektrických hliníkových rozvodov a zástr�iek z dôvodu nefunk�nosti, výmena 

kanaliza�ného potrubia v pivni�ných priestoroch /�asté havárie/,  

m)    Údaje o finan�nom a hmotnom zabezpe�ení výchovno-vzdelávacej �innosti    
          materskej školy sú uvedené v prílohe �. 2 ( Správa  o hospodárení za    
          predchádzajúci   kalendárny rok) 

n)     Cie�, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja materskej školy na         
           príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Východiskom pre tvorbu vlastných cie�ov v školskom roku boli všeobecné ciele uvedené 
v Štátnom vzdelávacom programe rozpracované v našom Školskom vzdelávacom 
programe Púpava.  

• akceptova� odporú�ané pokyny MŠ SR v zmysle POP MŠ SR na príslušné 
školské roky  

• stimulova� rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnos� pracova�
spolo�ne a vzájomne sa rešpektova�

• stimulova� sociálny, emocionálny a morálny rozvoj die�a�a.  
• rozvíja� a zdokona�ova� pohybové schopnosti a zru�nosti rôznymi aktivitami 
• propagova� zdravý životný štýl formou púta�ov pre rodi�ov (napr. zaujímavé 
�lánky z oblasti podpory zdravia) 

• zabezpe�i� optimálne hrové podmienky pre spontánnu hru die�a�a�
• využíva� IKT- interaktívne výu�bové softvéry, digitálne interaktívne 

pomôcky 
• uplat�ova�  špecifické metódy pred�itate�skej gramotnosti, podporova� u detí 

záujem o �ítanie, po�ítanie, písanie
• využíva� formu experimentovania, bádania a zážitkového u�enia 
• rozvíja� úrove� ranej �itate�skej a po�íta�ovej gramotnosti  
• pri individuálnom prístupe k de�om s odloženým za�iatkom plnenia povinnej 

školskej dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole využíva�
metodický materiál „Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s 
odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách“ 
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• spolupracova� s rodi�mi, odborníkmi, základnou školou 
• prijate�nou formou oboznamova� deti s ich právami a splnite�nými 

povinnos�ami v zmysle Dohovoru o právach die�a�a prostredníctvom 
výstižných pravidiel správania sa v materských školách vyjadrených v 
piktogramoch 

• prijate�nou formou vysvetli� de�om, �o znamená diskriminácia, rasizmus  
• podporova� nadané deti formou doplnkových aktivít�
• aktivizova� emócie a city detí pri spolo�ných akciách so zákonnými 

zástupcami  
�

�

o)   Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje :

• dobré výsledky: 
- priate�ská, akceptujúca a  produktívna pracovná atmosféra a klíma školy 
- kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu 
- kvalitné pedagogické pôsobenie u�iteliek   
- kvalitný informa�ný systém založený na pravidelnom odovzdávaní informácií 
- efektívne a odborné riadenie, kontrolný systém, fungujúca spätná väzba  
- pedagogické pôsobenie, inova�né metódy a formy výchovnej a vzdelávacej 
�innosti  

- zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie pedagog. zamestnancov
- preventívne multidisciplinárne a záujmové aktivity školy.

• nedostatky vrátane návrhov opatrení: 
- nedostatok priestorov pre umiestnenie detí predškol.veku 
- zvyšovanie havarijného stavu budov z dôvodu nedostatku finan�ných 

prostriedkov 
- revitalizácia exteriéru 

Hodnoty, v ktoré veríme: 
- potenciál každého jednotlivca 
- silu u�iacej sa spolo�nosti. 

Princípy, ktorými sa riadime: 
- starostlivos�
- otvorená komunikácia 
- pozitívne vz�ahy. 
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II.   

�alšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky 

    Psychohygienické podmienky boli  primerane zabezpe�ené rovnako dobre  pre deti ako 
i pre zamestnancov MŠ. Škola poskytovala rodine i zamestnancom možnos� spolupráce 
s odborníkmi  poradenských zariadení, �innosti preventívneho a multidisciplinárneho 
charakteru. Aktivity vychádzali z požiadaviek zákonných zástupcov detí  i zamestnancov. 
Poradenskou službou sme prehlbovali záujem rodiny o otázky zdravotné, v záujme 
ochrany a starostlivosti o zdravie detí. Informa�nými dotazníkmi, rozhovormi 
a spolo�nými konzultáciami so zákonnými zástupcami detí sme utužovali dobré vz�ahy 
s rodinou a získavali základné údaje o de�och potrebné k ucelenej pedagogickej
diagnostike detí. Koordinovali sme výchovné postupy rodi�ov v prospech detí 
a h�adaním riešenia pri výchovných problémoch detí. Rešpektovali sme intimitu, 
hodnoty, zvyky a presved�enie každej rodiny. 

b) Vo�no�asové aktivity školy 

   Vo�no �asové aktivity boli  zamerané na zlepšenie materiálnych podmienok školy, 
interiéru ako aj jej exteriéru, na upev�ovanie spolupatri�nosti a tradícií školy. Aktivity sa 
realizovali v spolupráci s odborníkmi, kultúrnymi, športovými a spolo�enskými 
inštitúciami. Pozornos� sa venovala mediálnej prezentácii MŠ , ú�as�ou na rôznych 
kultúrnych a športových sú�ažiach.  

c) Spolupráca s rodi�mi, poskytovanie služieb de�om, žiakom a rodi�om 

   Spolupráca so zákonnými zástupcami bola ve�mi dobrá, vzájomné vz�ahy boli založené 
na dôvere, spokojnosti rodi�ov, tradíciách školy a profesionálneho prístupu kolektívu. 
Vzájomné vz�ahy medzi zákonnými zástupcami a pedagógmi boli  priate�ské, partnerské 
a akceptujúce.  
Prejavovali sa na záujme rodi�ov o zlepšenie najmä materiálnych podmienok školy. 
Služby poskytované rodi�om a ich de�om  boli odborné a kvalitné, pedagogickí 
zamestnanci boli schopní rodi�om odborne podáva� ucelené informácie o vývine die�a�a, 
o možnostiach jeho posunu. V materskej škole sme neevidovali žiadnu s�ažnos�. 
Príprave  detí na vstup do ZŠ sa venovala ve�ká pozornos� najmä de�om s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou pod�a individuálnych plánov. Pri práci s de�mi sme 
vychádzali zo zásad v zmysle dodržiavania �udských práv. 

d) Vzájomný vz�ah medzi školou a de�mi alebo žiakmi, rodi�mi a �alšími 
fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole 
podie�ajú 

    
    Pedagogické pôsobenie na deti bolo adekvátne. Prejavovalo sa to v pozitívnej 
a radostnej atmosfére, v záujme a aktivite detí, partnerskými vz�ahmi u�iteliek a detí. 
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Vz�ahy boli založené na vzájomnom rešpektovaní, otvorenej komunikácii, spolupráci a 
s optimálnou spätnou väzbou. Metódy a formy práce  priaznivo ovplyv�ovali psychickú 
pohodu detí a podnecovali ich citové, vô�ové a komunikatívne schopnosti.  
Profesijné spôsobilosti si pedagogickí zamestnanci zdokona�ovali a rozvíjali 
prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a �ítaním odbornej literatúry a periodík.  
    Spolupráca so zria�ovate�om, Radou školy ako aj inými subjektami bola dobrá a 
funk�ná. Kvalitatívne sa prejavila na chode školy a prispievala  k efektívnej �innosti MŠ. 
Na�alej sa skvalit�ovali materiálne podmienky súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí 
predškolského veku.     
     Možno konštatova�, že školský rok 2018/2019 bol úspešný v kvalitnej príprave detí na 
vstup do ZŠ ako aj do života v spolo�nosti a v organizovaní množstva rôznorodých 
aktivít v spolupráci so zákonnými zástupcami.  

       
V pedagogickej rade prerokované d�a ...........28.08.2019............... 
        
Rade školy predložené d�a ............................................. 

podpis predsedu Rady školy ....................................................... 

Schválené zria�ovate�om d�a ...................uznesením Miestneho zastupite�stva mestskej 
�asti  

Bratislava – Ružinov  �. ........................... 
    
V Bratislave d�a ..................................  

    L.S.        Jana Matejová v.r. 
       riadite�ka                                                                                                    
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ROZBORY HOSPODÁRSKEJ �INNOSTI 
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Úvod 

Materská škola Exnárova 6 v Bratislave je rozpo�tovou organizáciou. Vystupuje vo  
svojom mene ako právnická osoba, koná v tomto zmysle v právnych a ostatných vz�ahoch 
a nesie zodpovednos�, ktorá vyplýva z týchto vz�ahov. Štatutárnym orgánom materskej školy 
je riadite�ka materskej školy. Sú�as�ou je aj školská jedále�. 
Cie�om pred primárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej  kognitívnej, senzomotorickej 
a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život 
v spolo�nosti.   
Materské škola využíva zverený majetok školy v zmysle zria�ovate�skej listiny v nadväznosti 
na odovzdávajúci protokol ku d�u preberania školy a v zmysle rozpo�tových pravidiel. 
Kapacita MŠ bola vy�ažená v maximálnej miere. 

1. Plnenie ukazovate�ov plánu a rozpo�tu

A. Stav zamestnancov k 31.12.2018   23,79 
Z toho – MŠ pedagogickí zamestnanci  14,22 
 - MŠ nepedagogickí zamestnanci  4,8 
 - školská jedále�    4,77 

B. 
�erpanie finan�ných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy k 31.12.2018: 
242 082,19 € 

Priemerná mzda za rok 2018 847,98 €

MŠ a ŠJ 
Rozpo�et na mzdy a odvody bol v roku 2018: 

Mzdy 242082,00 €
Odvody 83 267,00 €

MŠ �erpanie 
Mzdy 206 845,65 €
Odvody  72 048,63 €

ŠJ �erpanie 
Mzdy 35 236,54 €
Odvody 12 532,72 €
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C. 
�erpanie finan�ných prostriedkov na dohody o pracovnej �innosti 3 600,00 €. 

2. Plnenie ukazovate�ov príjmu:
A. Príjmy 

Príjem za réžiu 14 196,08 €
Príjem za zber papiera 155,10 €
Príjem za zber papiera 124,85 €
Príjem za poplatky MŠ 23 401,56 €
Príjem za stravné 30 936,49 €
Príjem z dobropisov                                                         5 248,48 €
Príjem z RZZP 1 313,88 €
Príjem z nedoplatkov energie-byty 3294,07 €
Príjmy minulých rokov ŠJ 315,00 €
Neda�ové príjmy spolu 78 860,66 €

B. Výdavky 

Celkové �erpanie rozpo�tu v roku 2018 bolo spolu MŠ a ŠJ 468 025,70 €. V tomto je zahrnutá 
aj dotácia od zria�ovate�a predškoláci 9 179,00 €. Dotácia z referátu prevádzky škôl, 
predškolských zariadení a školského stravovania – bežné výdavky 7 930,00 € a kapitálový 
transfer od zria�ovate�a 7 583,00 €. �alej príjmy z predchádzajúcich období – z dobropisov, 
z ro�ného zú�tovania poistného, z nedoplatkov za energie za prenájom priestorov. 

Rozpo�et bol vy�erpaný. 

MŠ 
610 a 620 Mzdy a odvody do poistných fondov 

Rozpo�et na mzdy pre MŠ 206 846,00 €, �erpanie 206845,65 €. V tomto rozpo�te a �erpaní je 
zahrnuté aj �erpanie z dotácie na predškolákov 4 588,00 €. 

Rozpo�et na odvody do poistných fondov 70 734,00 €, �erpanie rozpo�tu 72 048,63 €.  
V rozpo�te je zahrnutý aj príjem z preplatkov z ro�ného vyú�tovania poistného 1 313,88 €. 

ŠJ 
610 a 620 Mzdy a odvody do poistných fondov 

Rozpo�et na mzdy pre ŠJ 35 236,00 €. �erpanie rozpo�tu 35 236,54 €.   

Rozpo�et na odvody pre ŠJ 12 533,00 €, �erpanie rozpo�tu 12 532,72 €.  

MŠ 
630 tovary a �alšie služby 
Rozpo�et na položku 630 bol 84 760,00 €, �erpanie rozpo�tu 85 869,01 €. V rozpo�te boli 
zahrnuté aj finan�né prostriedky na predškolákov 4 591,00 €. Príjmy z dobropisov, z referátu 
prevádzky škôl, predškolských zariadení a školského stravovania. 
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Položka 632 xxx energie 

Elektrická energia 1 600,89 €
Tepelná energia 24 837,47 €
Vodné a sto�né 3 387,17 €
Telefón  382,86 €
Internet 513,32 €
Poštovné poplatky 125,84 €

Položka 633 xxx materiál 
Rozpo�et na položke 25 547,00 €, �erpanie rozpo�tu 24 679,17 €. Finan�né prostriedky boli 
použité na nákup interiérového vybavenia, nákup výpo�tovej techniky,  kancelárske potreby 
a materiál, vybavenie prevádzkových priestorov, vodoinštala�ný a elektroinštala�ný materiál, 
materiál na výchovu a vyu�ovanie, poste�ná bielize�, softvér a licencie, palivo do kosa�ky. 
V rozpo�te je zahrnutá aj štátna dotácia na predškolákov 483,78 € na nákup materiálu na 
výchovu a vyu�ovanie, dotácia  z referátu prevádzky škôl, predškolských zariadení 
a školského stravovania 5 120,61 na interiérové vybavenie, materiál na výchovu 
a vyu�ovanie, výpo�tovú techniku, poste�nú bielize�, nákup prá�ky. 

V tomto roku do rozpo�tu vstupujú aj výdavky hradené z príjmu za stravné od rodi�ov. 
Finan�né prostriedky boli rozpo�tované. 

Položka 635 xxx rutinná a štandardná údržba 
Rozpo�et na položku 14 339,00 €. �erpanie rozpo�tu 14 338,62 €. V rozpo�te je zahrnutá aj 
dotácia  z referátu prevádzky škôl, predškolských zariadení a školského stravovania 7616,00 € 
na údržbu budov, rozvodov. 

Položka 636 xxx prenájom 
Rozpo�et 162,00 €, �erpanie rozpo�tu 161,96 €. Na tejto položke je financovaný prenájom 
rohože. 

637 xxx služby 
Rozpo�et na položke 15 043,00 €, �erpanie rozpo�tu 15 046,70 €. 
Finan�né prostriedky boli �erpané na školenia, práce technika BOZP a PO, odvoz a likvidácia 
odpadu, revízie a kontroly zariadení, poplatky na bankových ú�toch, stravné 55%, povinný 
prídel do SF, odmeny zamestnancov v mimopracovnom pomere, pokuty a penále za 
oneskorené platby, odvoz odpadu, poistenie, vypracovanie posudku na stav vody, deratizáciu., 
výkon zodpovednej osoby, OON. 

642 xxx transfery 
Rozpo�et na položku 854,00 €, �erpanie rozpo�tu 853,90 €. Finan�né prostriedky boli použité 
na vyplatenie nemocenských dávok. 
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MŠ �erpala aj rozpo�et na kapitálové výdavky. Dotácia z referátu prevádzky škôl, 
predškolských zariadení a školského stravovania vo výške 7 583,00€, �erpanie 7 583,16 €. 
Finan�né prostriedky boli vynaložené zakúpenie a inštaláciu vzduchotechniky do ŠJ – 
kuchy�a. 

Rozpo�et ŠJ 
632 xxx energie - �erpanie 

Elektrická energia 574,79 €
Plyn  470,64 €
Tepelná energia 2 407,08 €
Vodné a sto�né 3 987,09 €

Položka 633 xxx materiál 
Rozpo�et na položke 32 427,00 €, �erpanie rozpo�tu 34 364,36 €. Finan�né prostriedky boli 
použité na nákup �istiacich, hygienických a dezinfek�ných potrieb. V tomto roku do rozpo�tu 
vstupujú aj výdavky hradené z príjmu za stravné od rodi�ov. 

Položka 635 xxx údržba 
Rozpo�et na položku 3 299,00 €, �erpanie rozpo�tu 3 299,38 €. Údržba strojov, prístrojov 
a zariadení, stravovacích zariadení, budov a objektov priestorov ŠJ. referátu prevádzky škôl, 
predškolských zariadení a školského stravovania vo výške 314,00 € - zriadenie osvetlenia 
digestora. 

Položka 637 xxx služby 
Rozpo�et na položku 957,00 €, �erpanie rozpo�tu 1 296,91 €. Finan�né prostriedky boli 
vynaložené na povinný prídel do SF,  odvoz a likvidácia odpadu, kalibrácia prístrojov, vrátené 
preplatky za stravné. 

3. Neproduktívne náklady 
Pokuty a penále v sume 5,00 € z dôvodu oneskorenej platby.

4. Stav a pohyb poh�adávok a záväzkov 

323 000 – krátkodobé rezervy 0,00 €
325 000 – ostatné záväzky 0,00 €
326 000 – nevyfakturované dodávky 0,00 €
331 100 - mzdy 17 305,88 €
331 103 - OON 300,00 €
336 000 – odvody do poistných fondov 10 702,41 €
342 100 - da� 2 632,90 €
351 000 – zú�tovanie odvodov príjmov 0,00 €
351 103 – Príjmy budúcich období za 
nedoplatky na energiách z prenájmu 
priestorov 

361,64 €

354 000 – zú�tovanie dotácií 0,00 €
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355 000 zú�tovanie transferu z rozpo�tu obce 

Kone�ný stav k 31.12.2018  - 151 502,90 €
357 000 – zú�tovanie rozpo�tu ŠR 0,00 €
378 000 – iné poh�adávky-duplicitná platba 
POW en 

32,96 €

379 801 – HV ŠJ - 3 733,21 €
381 000 – náklady budúcich období 47,80 €
383 000 – výdavky budúcich období -52,14 €
385 000 – príjmu budúcich období 0,00 €

5. Fondy a ú�ty organizácie 
A. Sociálny fond  

Stav ú�tu k 01.01.2018 1 421,84 €
Tvorba  
Povinný prídel 1 950,06 €
Spolu 3 371,90 €
�erpanie  
Stravovanie zamestnancov 620,25 €
Ostatné �erpanie SF 2 018,16 €
�erpanie spolu 2 638,41 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 733,79 €

B. Ú�ty organizácie 

Stav ú�tov organizácie k 31.12.2018 

Príjmový ú�et 0,00 €
Výdavkový ú�et 144,47 €
Mimorozpo�tový ú�et  30 940,18 €
Ú�et ŠJ 1 214,57 €
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Záver  

Materská škola Exnárova 6 dosahovala v roku 2018ve�mi dobré výsledky. Pri uplat�ovaní 
cie�ov predprimárneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci zoh�ad�ovali potreby celkového 
rozvoja osobnosti detí a vyvážene rozvíjali senzomotorickú, kognitívnu, sociálno –citovú 
úrove� detí. Príprave  detí na vstup do ZŠ sa venovala ve�ká pozornos� najmä de�om 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou pod�a individuálnych plánov. Pri práci s de�mi 
sme vychádzali zo zásad v zmysle dodržiavania �udských práv. 
�

 Pedagogický prístup v MŠ sa opieral o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere 
detí. 

Na�alej sa budeme snaži� v roku 2018 zefektívni� výchovno – vzdelávaciu prácu v MŠ 
v spolupráci s obcou, so zákonnými zástupcami detí, s OZ pri MŠ , so sponzormi, 
v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami.  

Našim cie�om je �o najlepšie pripravi� deti predškolského veku na vstup do základnej 
školy, aby získali základy na rozvíjanie schopností u�i� sa vzdeláva� po celý život. 

Finan�né prostriedky pridelené MŠ a ŠJ boli hospodárne využité na úhradu energií a na 
zabezpe�enie bezproblémového chodu MŠ a ŠJ. 

V Bratislave, 29.03.2019 

Tabu�ková �as�
Obsahuje tabu�ky �. 1,2,3 

         Jana Matejová v.r. 
            riadite�ka MŠ 

Vypracovala: Katarína Heisterová 



Zú�tovanie finan�ných vz�ahov so zria�ovate�om za rok 2018 

A. výdavková ú�et  3556912455/0200 
Dotácie celkom   437 868,03 €
Výdavky v roku 2018 468 025,70 €
V tom : bežné výdavky 460 442,54 €
- z referátu prevádzky 15 513,00 €
- dotácie predškoláci 8 310,00 €
- dotáciez  ro�.zú�t.poistného 1 373,44 € 
- dotácie z dobropisov 8 618,09 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 144,47 €
Odvod zostatku na MiU 26.02.2019 144,47 €
Zostatok  0,00 €

* V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MˇU (nižšie dotácie) a výdavkami 
organizácie z dôvodu, že zria�ovate� sa rozhodol o nepresúvaní finan�ných prostriedkov za 
stravu detí na príjmový ú�et. 
Finan�né prostriedky zostali na ú�te ŠJ, z ktorého sa priamo nakupovali potraviny a vracali 
preplatky za stravu detí. 

2. príjmový ú�et  3556932659/0200 
Odvod príjmov v r. 2018 na MiU 78 860,66 €
Plnenie príjmov 78 860,66 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 0,00 €
Odvod zostatku na MiU  0,00 €
zostatok 0,00 €

Mimorozpo�tový ú�et 3559458358/0200 
Prevod z výd.ú�tu  21.12.2018 30 947,04 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 30 947,04 €
Úhrady mzdy a odvody 7.1.2019 30 947,04 €
Zostatok ú�tu 0,00 €

Sociálny fond   3559479351/0200 
Stav ú�tu k 01.01.2018 1 421,84 €
Tvorba  
Povinný prídel 1 950,06 €
Spolu 3 371,90 €
�erpanie  
Stravovanie zamestnancov 620,25 €
Ostatné �erpanie SF 2 018,16 €
�erpanie spolu 2 638,41 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 733,79 €



Potravinový ú�et ŠJ  3557009858/0200 
Ú�et ŠJ stav k 31.12.2017 1 214,57 €

         Jana Matejová v.r. 
            riadite�ka MŠ 

V Bratislave, 29.03.2019 

Vypracovala: Katarína Heisterová  



 Materská škola Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava

Správa o výchovno – vzdelávacej �innosti , jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 
2018/2019 

                                                                                Materiál obsahuje  
-  Správa o výchove a vzdelávaní 
-  Vyjadrenie Rady školy 
-  Súhrná správa o hospodárení za     rok 2018 

Predkladate� : 
Krempaská  Miriam „ v.r.“ 

Spracovate� : 
Krempaská  Miriam „ v.r.“ 

September 2019 
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Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok 2018/2019 

I.
a)       Základné údaje   

Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Medzilaborecká ul.�.4,821 01 Bratislava 
Telefónne �íslo  02/ 4333 6921,   02/ 4333 4092 
Faxové �íslo  02/ 4333 6921 
Elektronická adresa školy miriamkrempaska@gmail.com
Zria�ovate�  Mestská �as� Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

            Vedúci zamestnanci materskej školy 

Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 
Riadite� materskej školy  Krempaská  Miriam   Riadite�stvo Haburská �.4 
Zástupca riadite�a pre elok. triedy Tl�iková Andrea     Medzilaborecká �.4 
Vedúce školskej jedálne  Rojiková  Michaela   Medzilaborecká �.4 

Páleníková Anna   Haburská �.4 
Pedagóg poverený 
 špecializovanými �innos�ami 

Ková�  Svetlana   Haburská �.4 

          Údaje o rade školy  

Rada škola pri MŠ Medzilaborecká ul.�.4, 821 02 Bratislava bola ustanovená v zmysle §24 zákona 
�.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pri vo�bách 19.02.2019.Funk�né  obdobie za�ala 22.05.2019 
na obdobie 4 rokov. 

Termín ustanovenia rady školy  22.05,2019  
Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Hudecová Henrieta Za rodi�ov 
Podpredseda rady školy  Kimli�ková  Adriana Za pedagogických zamestnancov 
Zapisovate�  Populovová  Eva Za nepedagogických zamestnancov 
�lenovia  Žideková  Eleonóra Za pedagogických  zamestnancov 
 Kotríková Jarmila Za rodi�ov 
 Kiss        Štefan Za rodi�ov 
 Madárová Veronika Za rodi�ov 
 Ing.František Bolgá� Za zria�ovate�a 
 Ing. Kulifajová  Marcela Za zria�ovate�a 
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 Mgr.Bodnár Kamil Za zria�ovate�a 
 Ing.Kurhajcová Petra Za zria�ovate�a 
Po�et zasadnutí v šk. roku 3  

Problematika s ktorou sa rada školy zaoberala: 
Zaoberala sa prerokovaním správy o výsledkoch a podmienkach  výchovno  - vzdelávacej �innosti 
materskej školy, školského poriadku, vyjadrovala sa k návrhu rozpo�tu a vykonávaniu hospodárskej 
�innosti školy, vy. Preberala problematiky týkajúce sa prevádzky materskej školy, Koncep�ný 
zámer materskej školy a Školský vzdelávací program materskej školy s akcentom na u�ebné 
osnovy. V novembri bolo uskuto�nené výberové konanie na post riadite�ky materskej školy. Rada 
školy si si plnila svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy. 

Prínos a pomoc rady školy pri plnení úloh materskej školy : 
- revitalizácia školského dvora , natieranie fasády budovy , preliezok a lavi�iek v  objekte  

Haburská 4 BA, Medzilaborecká 4 
- participácia pri organizovaní brigád  a kultúrnych podujatiach 

�innos� rady školy za uplynulé obdobie bola efektívna. Aktuálne problémy boli riešené promptne 
na požadovanej úrovni. 

 Metodické združenia a iné poradné orgány riadite�a školy 

Názov  Meno vedúceho  
Metodické  združenie Ková�  Svetlana 
MÚ – Ružinov Pravidelná a systematická spolupráca s odborom 

školstva 
CPPPaP   PhDr Šáriková 
Pedagogická rada Všetci pedagogický zamestnanci 
Pracovná porada Všetci zamestnanci školy 
Gremiálna porada Riadite�ka, zástupky�a riadite�ky, pedagóg 

poverený  špecializovanými �innos�ami , vedúce 
školských jedální, zástupca pre ekonomickú 
agendu 

Metodické  združenie pod vedením p.Ková� , zasadalo 4x, pod�a plánu metodického združenia.  
Riešili sa aktuálne problémy , pedagógovia si vzájomne vymie�ali svoje skúsenosti a predkladali si 
návrhy na štúdium odbornej literatúry.  Na metodické združenia sme pozývali  prezentácie na 
skvalitnenie výchovno – vzdelávacej práce. Všetci zamestnanci boli  oboznámený s manuálom  
interaktívnej tabule  cca 2,5 hodiny s odborným výkladom.  Pripomienkovanie  k  ŠkVP -  
FAREBNÝ VLÁ�IK. 

 Na stretnutiach  riešilo : 
- Pedagogické intervencie k aktuálnym výchovným a vyu�ovacím problémom detí/ formy 

eduka�ného procesu, hyperaktívne  die�a v procese výchovy/ 
- Využívanie IKT vo výchovno – vzdelávacej �innosti 
- Informácie pedagogických zamestnancov získaných samo štúdiom a ú�as�ou na seminároch 
- Diagnostika na materskej škole 
- Vzdelávanie u�ite�ov 
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Do budúcna bude potrebné pri edukácii využíva� digitálnu techniku, pri plánovaní výchovno – 
vzdelávacej �innosti rešpektova� špecifické podmienky triedy/heterogénne, homogénne/, 
dodržiava� didaktické zásady plánovania , zlepši� operacionalizovanie cie�ov, a využívanie 
taxonómii, umožni� pedagógom ú�as� na školeniach, ktoré budú prínosom na skvalitnenie 
eduka�ného procesu 

b)     Údaje o po�te detí 

Po�et 
tried

Po�et detí 
spolu 

 Z toho 
za�lenené

Z toho po�et 
predškoláko

v 

Po�et detí
s OPŠD 

 Materská škola  Medzilaborecká 4 4 100  31 7 
 El. triedy 
 .Haburská ul.�.4 

4 100  27 6 

Spolu: 8 200  58 11 

c)     Údaje o po�te zapísaných detí  

Celkový po�et zapísaných ( máj)             202 
Po�et odkladov OPŠD (po ukon�ení 
vyšetrení) 
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d) –––––––––––––––––––– 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí pod�a poskytovaného stup�a vzdelania 
Hodnotiacim kritériom bolo dosiahnutie kompetencií detí primeraných veku od za�iatku 
dochádzky die�a�a do materskej školy až do jej ukon�enia pred vstupom do základnej školy – 
bol to súhrn vedomostí, zru�ností a sociálna úrove�- školská zrelos�. 

V školskom roku  2018/2019 nebolo vydané žiadne osved�enie o predprimárnom vzdelávaní, 
nako�ko zákonný zástupcovia nepožiadali o vydanie.  

• Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces

Rozvoj v oblasti kognitívnej 

V oblasti kongnitívneho rozvoja sme uplat�ovali princíp aktivity detí a prežívania úspechu 
a dodržiavania pravidiel realizáciou dodržiavania aktivít, v ktorých dominovala hra  ako 
najprirodzenejšia �innos� a motivácia pre deti. Deti vedeli h�ada�  a objavova� súvislosti, dokázali 
nájs� tie , ktoré boli nápomocné pri riešení problémov. Rozvíjali sme kritické myslenie detí. 
Dokázali odôvodni� svoje názory, hodnoti� �o sa im pá�i , �o je dobré alebo zlé, správne alebo 
nesprávne. Pri rozvíjaní tvorivého myslenia detí sme akceptovali prirodzenú túžbu po poznaní , 
zvládali riešenie problémov, pracovali systémom pokus – omyl. Prostredníctvom zážitkového 
u�enia nadobúdali poznatky zo všetkých oblastí rodine, prírode, veku primerane poznajú základné 
druhy živo�íchov a rastlinnú ríšu, poznajú význam rastlín a prírody pre �loveka, vedia pomenova�
osoby , javy, predmety a ich vlastnosti, farby, majú poznatky o vesmíre. Správne ur�ujú �asové 
vz�ahy, ro�né obdobia a ich charakteristiku. Deti v najstaršej vekovej skupine schopné analyzova�, 
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demonštrova�, zdôvod�ova� operácie, chápa� priestorové vz�ahy, popisova� polohu  objektov , 
 triedi� a rozoznáva� geometrické tvary. Sú pred�itate�sky ve�mi zdatný, text dokážu nielen pre�íta�
ale niektorý aj napísa� tla�enými písmenami. Dokážu vníma� a ur�i� viacerými zmyslami �udské 
orgány a poznajú ich funkciu, dokážu zauja� pozitívne postoje  k svojmu telu, rozlišova� a triedi�
potraviny, ktoré sú prospešné a ktoré škodlivé pre zdravie. V rámci prevencii drogových závislostí 
poznajú škodlivos� návykových látok – faj�enie , drogy. 
Z h�adiska dopravnej výchovy vedia deti zdôvodni� význam dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky, poznajú základné dopravné zna�ky, vedia si uvedomi� nebezpe�enstvo kontaktu 
s oh�om, nebezpe�nými predmetmi a elektrospotrebi�mi .Deti v tvorivom re�ovom prejave vedia 
uplat�ova� aktívnu slovnú zásobu, nadviaza� verbálny kontakt s inými de�mi a s dospelými, dokážu 
zmysluplne rozpráva� o svojich pocitoch , zážitkoch a dojmoch , používajú spisovnú podobu  
materinského jazyka, vedia vies� monológ, ale aj dialóg s inými osobami. Množstvo osvojených 
poznatkov a dobré komunika�né schopnosti vedia aplikova� v rôznych �innostiach  a situáciách 
s formulovaním vlastných názorov. 
Hlavným cie�om predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnu� optimálnu perceptuálno – motorickú, 
kognitívnu a citovo – sociálnu úrove� ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život 
v spolo�nosti. Východiskom pre pedagogických zamestnancov bola jedine�nos� die�a�a, aktívne 
u�enie a u�enie sa, jeho socializácia v skupine a danej komunity školy. V eduka�nom  procese sme 
uplat�ovali tematické u�enie, projektové u�enie predovšetkým u detí 5 – 6 ro�ných. U�ebné osnovy 
obsahovali tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, obsahové štandarty, výkonové štandarty 
a kompetencie. 
Plánovanie predprimárnej výchovy a vzdelávania bolo zamerané na rozvíjanie k�ú�ových 
kompetencií die�a�a predškolského veku rozvíjajúcich v súlade s rozvíjajúcimi vzdelávacími 
programami 

1. Psychomotorické kompetencie 

2. Osobnostné kompetencie 
- základy sebauvedomovania 
- Základy angažovanosti 

3. Sociálno interpersonálne kompetencie 
4. Komunikatívne kompetencie 

5. Kognitívne kompetencie 
- Základy riešenia problémov 
- Základy kritického myslenia 
- Základy tvorivého myslenia 

6. U�ebné kompetencie 

7. Informa�né kompetencie 

 Odporú�ania : 

V spolupráci s rodinou podporova� samostatnos� pri sebaobslužných �innostiach. Stimulova� deti 
pri grafomotorických a vizuomotorických �innostiach – riekanky, básni�ky, poveda�ky. Viac 
využíva� rôzne techniky a pomôcky aj v eduka�nom prostredí školskej záhrady. Efektívnejšie 
využíva� vychádzky zamerané na tematické okruhy . 
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Rozvoj sociálno – emocionálnej oblasti 

Základný predpokladom úspešnosti sociálno  emocionálneho rozvoja bola osobnos� u�ite�ky, 
emocionalizácia procesu, vhodná klíma, empatický prístup, rešpektovanie individuálnych potrieb 
a požiadaviek die�a�a. Vo výchovno – vzdelávacom procese sme podporovali rozvoj osobnosti 
die�a�a, vytvárali sme atmosféru  pohody a bezpe�ia a partnerský vz�ah  die�a – u�ite�, die�a – 
die�a. Podporovali sme empatické vz�ahy  - deti vedia zauja� pozitívne a empatické postoje k iným 
de�om, ale aj k chorým �u�om, osobám so zdravotným postihnutím a starým �u�om. �alej sme 
podporovali u detí asertivitu , sebadôveru a sebaúctu ako prevenciu sociálno – patologických javov. 
Deti dokážu vyjadri� elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných detí aj u�iteliek. Uplat�ujú 
a rešpektujú návyky  spolo�enských pravidiel, dokážu obháji� vlastné stanovisko v konfliktoch. 
V sociálno -  emocionálnej oblasti sa �alej formovala osobnos� detí po stránke estetickej 
a hudobnej, deti majú primerane rozvinutí zmysel pre cit a vz�ah k umeniu, rozvíjali sme 
prirodzený talent detí prostredníctvom besiedok, divadelných predstavení, bábkových predstavení 
a koncertov. Prostredníctvom dramatického umenia deti nadobudli citový vz�ah k bábkam, majú 
poznatky o �udských hodnotách, poznajú množstvo básní, riekaniek, rozprávok, vedia šetrne 
zaobchádza� s knihami, poznajú ich význam a spolo�enskú hodnotu. Deti sme viedli k vnímanému 
a sústredenému po�úvaniu rozprávok. Staršie deti zvládnu  dramatizáciu známych rozprávok, 
dokážu hodnoti� �udské povahy a ich charakter. Divadelné a bábkové predstavenie vnímajú 
s citovým zaangažovaním. 

- Nadväzovanie kontaktu s inými osobami v rovine verbálnej a nonverbálnej. 
- Uvedomovanie si dôsledkov svojho správania a vlastnej identity. 
- Hodnotenie pozitívnych a negatívnych prejavov a charakterových vlastností  u vrstovníkov, 

riešenie konfliktov, 
- Schopnos� prejavova� empatiu a pozitívne postoje k de�om s poruchou. 
- Schopnos� prejavova� empatiu k zvieratkám a hmyzu. 
- Vyjadrovanie vlastného názoru a postoju k ochrane prírody. 
- Spontánnos� v hrách, hudobných �innostiach. 
- Záujem o ma�ovanie, riešenie hlavolamov, tvorivé výtvarné �innosti. 

Deti si osvojovali kultúrno – spolo�enské  návyky a zru�nosti, osvojovali si schopnosti vedie�
ovláda� svoje správanie a konanie, rieši� prípadné konflikty a prekonáva� prekážky. Predškolskej 
triede bolo viac detí s dominantný správaním  , �ím na riešenie problémov nebola núdza , riešením 
v kruhu a vyjadrením celého kolektívu sa deti u�ili prosociálnemu správaniu a empatii. Hru vedeli 
deti využi� dostato�ne, vedeli ju rozvíja� , ako aj sa vymie�a� pri hlavných úlohách a zotrva� pri 
hre dostato�ný �as.  Predškoláci sú dostato�ne pripravení zvláda� požiadavky ZŠ. Atmosféra 
v triedach bola priate�ská, empatická, dominovala vzájomná pomoc. Pravidelnou dochádzkou sa 
vyrovnávali aj rozdiely medzi de�mi z menej podnetného prostredia. Spolo�enské správanie si 
upev�ovali  návštevami rôznych inštitúcii a divadelných predstavení. 

Odporú�ania: 

Systematicky využíva� dialóg v rámci kruhu. Dba� dôsledne  a dodržiava�  vopred stanovených 
pravidiel. Využíva� individuálny  prístup u detí s poruchami 
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 Rozvoj  perceptuálno   - motorickej oblasti 

Táto oblas� mala denne svoj �asový priestor – ranné hry , motiva�né cvi�enia, sú�aživé a pohybové 
�innosti a hry, otužovanie v priebehu  pobytu vonku, záujmové  �innosti. Niektoré deti absolvovali 
kurz kor�u�ovanie a plávania , /RŠK Ružinov/.Deti dokážu ovláda� všetky svoje zmysly a celkový 
telesný aparát. Po grafomotorickej stránke sú ve�mi zru�ní, problémom však ostáva správne držanie 
tela pri sedení a držaní písadla. Pozitívne treba hodnoti� oblas� hudobno – pohybovú, boli 
využívané hry so spevom, tan�eky,  �udové tance , deti o pohybové �innosti spojené s hudbou mali 
ve�ký  záujem. Svoje zru�nosti prezentovali na besiedkach pre rodi�ov. V oboch objektoch bol 
realizovaný tane�ný krúžok. V záujme zachovania psycho – fyzickej rovnováhy a regenerácie 
telesnej a duševnej energie detí, najmú hyperaktívnych je potrebné v budúcnosti na�alej vo vä�šej 
miere využíva� pohybovo – sú�aživé telesné aktivity s následnou relaxáciou a rôzne kolektívne hry. 
Deti získali veku primerané pracovné, hygienické a spolo�enské návyky. Ve�mi dobrá úspešnos�
bola dosiahnutá vo výtvarnej tvorivosti detí. Ma�ovaním , kreslením, modelovaním, 
experimentovaním s farbami, plošným a priestorovým utváraním sa rozvíjala a podporovala u detí 
kreativita, fantázia, schopnos� využíva� odpadové  a prírodné materiály a rôzny grafický materiál. 
Ma�bu detí sme využívali aj ako diagnostiku die�a�a  ale aj na estetizáciu  priestorov materskej 
školy �ím sme vytvárali podnetné a emocionálne prostredie s poukázaním na detskú jedine�nos�
a originalitu. V objekte na Haburskej 4 sa realizoval výtvarný krúžok. 

- Dobrá úrove� pracovných zru�ností, zhotovovanie a konštruovanie, využitie odpadového 
materiálu. 

- Pri eduka�nej �innosti dostato�né využívanie didaktických pomôcok a hra�iek. 
- Záujem o tane�né aktivity 

Upev�ovali si základy zdravého životného štýlu ,pri ktorých nám po�as celého roka napomáhali 
rôzne aktivity zamerané na rozvoj spontánnosti a túžby po pohybe. Pri výtvarnej a pracovnej 
�innosti sme sa snažili da� de�om dostato�ne podnetné prostredie pre rozvoj fantázie a tvorivosti. 

• Krúžková �innos� materskej školy ( okrem nad štandartných aktivít, rozpísa� zvláš�
jednotlivé pracoviská ) 

Medzilaborecká           Krúžok IKT 
                                     Krúžok tane�ný 
                                     Environmentálny krúžok 
                                      

Haburská 4                   Tvorivý  krúžok 
                                      Pohybový krúžok 
                                      Krúžok výtvarnej výchovy 
                                      Environmentálný  krúžok 
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Cudzí jazyk 

Anglický jazyk Po�et detí ................... jazyk Po�et detí 
 MŠ Medzilaborec           Ano            43   
 El. triedy Habursk          Ano            46   
 Spolu detí             89   

Nadštandardné aktivity materskej školy ( iba tie, za ktoré rodi� platí, rozpísa� zvláš� jednotlivé 
pracoviská ) 

Medzilaborecká       tane�ný krúžok 
                                 kor�u�ovanie /RŠK/ 
                                 spevácky krúžok ŠKOVRÁNOK 
                                 plávanie /RŠK/ 
                                 tvorivé  dielni�ky 
                                 kurz anglického jazyka 

Haburská                  tane�ný  krúžok 
       spevácky krúžok 
       HIP  HOP 
       tvorivá  diel�a 
                                  kor�u�ovanie/RŠK/ 
  zumba 
                                  Malý vedec  krúžok 
                                  plávanie/RŠK/ 

Dochádzka – sumár za celý školský rok od  

Priemerná dochádzka 
 MŠ Medzilaborecká                       84,2 
 El. triedy. Haburská 4        85.6 
 Spolu       169,8 

Ú�as� materskej školy na sú�ažiach 

f) Uplat�ované výchovné a vzdelávacie programy  
Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie. 
Príru�ka na tvorbu vzdelávacích programov 
Inovácie s Raabe. 
Metodika pre tvorbu školských vzdlávacích programov pre MŠ, 

Materská škola pri výchove a vzdelávaní uplat�uje školský vzdelávací program FAREBNÝ 
VLÁ�IK , vypracovaný metodickým združením materskej školy Medzilaborecká 4 . 
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g) Údaje o po�te pedagogických zamestnancov a plnení kvalifika�ného predpokladu  

 Z toho  
za�ínajúci ped. 
zam. 

Z toho 
samostatní ped. 
zam. 

Z toho 
zamestnanec s I. 
atestáciou 

Z toho 
zamestnanec s II. 
atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci 
školy 

          0 
       
         16                 5             0 

     
     

h) Údaje o �alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  
      roku  

      
Forma vzdelávania  Po�et 

vzdelávajúcich sa

Ponúkané vzdelávanie v rámci Softis Bratislava 8 

i)   Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

•  Aktivity organizované materskou školou 
- divadelné predstavenia 
- výlet 
- otvorené hodiny z krúžkovej �innosti 
- brigády rodi�ov 
- rozlú�ka detí odchádzajúcich do základnej školy 
- zdravé popoludnie 
- športové popoludnie 
- karneval 
- detská olympiáda 
- kúzelník 
- noc v škôlke  
- pe�ieme  pizzu 
- fotografovanie detí pod�a výberu rodi�ov 
- návšteva knižnice 
- branná vychádzka - výlet 
- návšteva Základnej školy 
- škola v prírode 
- farebná škôlka 
- šarkaniáda 
- indiánska škôlka 
- návšteva psovodov a polície  
- environmentálny  projekte – návšteva zvierat v materskej škole 
- škôlka pod�a ob�úbeného rozprávkového hrdinu 
- jesenná brigáda 
- mikulášsky program 
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- viano�ná kapustnica spojená s viano�nými besiedkami 
- pe�enie medovníkov 
- záhradná párty 
- de� otcov 

•  Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 

- kor�uliarský výcvik 
- Moje mesto 
- projekt Medvedík  NIVEA 
- OLO separovanie surovín 
- Mini olympiáda v spolupráci RŠK 

   

j)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín za�atia  
realizácie 

Termín 
ukon�enia 
realizácie 

 Medvedík NIVEA Bernsdorf Slovakia 01.09.2018 01.05.2019 
    
    

k)  Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej ŠŠI       
     V d�och od 12.11.2018 do 15.11.2018 bola v Materskej škole uskuto�nená inšpekcia ktorej 
predmetom bolo zistenie stavu a úrovne pedagogického zariadenia, procesu a podmienok výchovy 
a vzdelávania. Z vykonanej inšpekcie bola Štátnou školskou inšpekciou vypracovaná správa 
o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorá bola v súlade s ustanovením §6 ods.4 vyhlášky 37/2005 Z.z. 
o školskej inšpekcii, prerokovaná s vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu. Po 
prerokovaní správy bolo kontrovanému subjektu uložené prija� konkrétne opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. Riadite�ka v správe o splnení prijatých opatrení zistené nedostatky 
odstránila.  

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

Materská škola Medzilaborecká je 4triedne zariadenie poskytujúce  predprimárne vzdelávanie a 
celodennú starostlivos� de�om od 3  do 6 rokov. Umiestnené je v prízemnej budove  átriového typu 
bez pivni�ných priestorov. Triedy slúžia aj ako spálne a jedálne. Cez spánok sa v triedach 
rozkladajú ležadlá. Vo vstupnej hale sú vchody do kancelárii , tried a kuchyne. Záhrada je ve�ká, 
priestranná  s prestrešenou terasou. Interier je štandartne a funk�ne zariadený a u�ite�kami a de�mi 
esteticky obohatený. Fond u�ebných pomôcok, odbornej a detskej literatúry je na priemernej 
úrovni. Z rozpo�tu materskej školy a pomocou rodi�ovského združenia je priebežne dop��ané 
vybavenie u�ebnými pomôckami a literatúrou pre pedagógov a deti . Štandartne  vybavené  
hra�kami a hrovým materiálom podporuje integráciu osobnosti die�a�a a jeho tvorivos�

  Elokované zariadenie Haburská 4 
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Je štvortriedne zariadenie poskytujúce predprimárne vzdelávanie a celodennú starostlivos� de�om 
od 3 do 6 rokov. Umiestnené je v prízemnej budove átriového typu. 
Triedy slúžia aj ako spálne , kde sa na odpo�inok rozkladajú ležadlá. Vo vstupnej hale sú vchody do 
tried, kancelárie ,skladu , kuchyne a jedálne. Záhrada je ve�ká a priestranná 

V školskom roku 2018/2019 škola zabezpe�ila 

- Nákup a zabudovanie detského nábytku  v jednej triede 
- Nákup koberca do jednej triedy 
- Nákup linolea  4 trieda 
- Rekonštrukcia školského dvora  
- Pripojenie internetu v celom objekte 
- Vybavenie školskej záhrady , preliezky 
- Vyma�ovanie plotu  v celom areáli Medzilaborecká 
- Vybavenie školskej kuchyne, nový  riad, nerezové stoly a skrine pre skladové zásoby, 

výdajné okienko na stravu 
- Nákup u�ebných pomôcok pre rozvíjanie kognitívnych kompetencií, detskej literatúry 
- Doplnenie tried o nové hra�ky 
- Vytvorenie novej WEB stránky materskej školy 

m)     Údaje o finan�nom a hmotnom zabezpe�ení výchovno-vzdelávacej �innosti    
          materskej školy sú uvedené v prílohe �. 2 ( Správa  o hospodárení za    
          predchádzajúci   kalendárny rok) 

n)      Cie�, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja materskej školy na         
           príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Hlavné úlohy a ciele koncep�ného zamerania školy v uplynulom školskom roku boli splnené na 
požadovanej úrovni. Prioritou koncepcie školy bolo efektívne využívanie školského vzdelávacieho 
programu s aplikovaním moderných trendov/eduka�né aktivity, aplikované metódy jazykovej 
a literárnej gramotnosti/ 
        �alším cie�om bolo zvýši� otvorenú komunikáciu o de�och medzi školou a rodinou, ktorá 
umožní    sú�innos� vo výchove a vzdelávaní detí, v tvorbe možností v oblasti kognitívnej ,socálno 
– emocionálne a perceptuálno- motorickej. 

- Podarilo sa nám preh�bi� spoluprácu s rodinou  organizovaním rôznych spolo�ných aktivít , 
�ím sme posilnili sebavedomie die�a�a a vytvorila sa dôvera medzi rodi�mi 
a pedagogickými zamestnancami školy. 

- Dbali sme na zdravý vývin die�a�a  poskytnutím dostato�ného množstva športových 
a pohybových aktivít. 

- U�ah�enie pri adaptácii die�a pri vstupe do materskej koly 
- Zvyšova� zaškolenos� detí, pripravi� deti na vstup do Základnej školy. 
- Venova� pozornos� nadaným a talentovaným de�om. 
- Zvyšova� odborný rast zamestnancov. 

o) Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 
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• dobré výsledky 
- vysoká odbornos� pedagogických zamestnancov 
- tvorivá atmosféra, dobré vz�ahy pedagogického kolektívu 
- modernizácia školy 
- inova�né trendy edukácie 
- krúžková �innos�
- individuálna integrácia detí 
- dobré podmienky pre plnenie výchovno -vzdelávacie  procesu 
- kreativita zamestnancov 
- množstvo akcií poriadaných materskou školou 
- tvorba a dop��anie didaktických pomôcok 
- dobré vz�ahy s rodi�mi 
- kvalitná pripravenos� detí do Základnej školy 
- dobrá spolupráca so Základnou školou 
- pozitívna klíma na pracovisku- ochota pomôc� a zastupova�

• nedostatky vrátane návrhov opatrení 

- nedostato�né ohodnotenie pedagogických zamestnancov 
- nedostato�né ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, problém obsadi� tieto miesta na 

základe nízkeho platu. 
- chorobnos� zamestnancov – rozde�ovanie detí 
- nízka ú�as� pedagogických zamestnancov na �alšom vzdelávaní 
- zlý stav chodníkov v priestoroch školskej záhrady 
- nutnos� výmeny prestrešenia terasy v materskej škole Medzilaborecká 4 
- nedostato�né vybavenie materskej školy a elokovaných tried interaktivnými tabulami 

  

II.   
�alšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky 

Pobyt die�a�a v materskej škole sme organizovali s rešpektovaním vekových a individuálnych 
osobitostí. Vymedzili sme striedanie �innosti, ktoré sa týkajú  životosprávy a �alších �inností, ktoré 
zabezpe�ujú komplexný rozvoj die�a�a. Vytvorili sme de�om priestor pre pokojný, bezpe�ný, 
zmysluplný, aktívny a tvorivý pobyt v škole .Denný poriadok obsahoval organiza�né formy d�a – 
hry a hrové �innosti, pohybové a relaxa�né cvi�enia, pobyt vonku, odpo�inok, �innosti 
zabezpe�ujúce životosprávu, eduka�né aktivity. Každá organiza�ná forma bola zameraná na 
integrované realizovanie technických okruhov, vzdelávacích  oblastí a štandartov   	kolského 
vzdelávacieho programu. 
 V každej  organiza�nej forme  denného poriadku sme rešpektovali zásady osobitostí 
predprimárneho vzdelávania a metódy predprimarného vzdelávania. Každá organiza�ná forma 
denného poriadku obsahovala �innosti detí a konkrétne eduka�né , metodické postupy pedagóga. 
Obsahom organiza�ných foriem d�a boli �innosti die�a�a a spolo�né �innosti u�ite�a a die�a�a. Pri 
striedaní denných  �inností sme rešpektovali pravidelnos�, dôslednos�, optimálny biorytmus, 
bezstresové prostredie. Pre zvýšenie odolnosti organizmu vo�i chorobám  sme využívali germicidne 
lampy. 
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Škola si získala dôveru rodi�ov pri zabezpe�ení odbornej starostlivosti o die�a. Usporiadanie, 
variabilita detského nábytku a využívanie hra�iek a pomôcok sp��ala hygienické , estetické 
a bezpe�nostné   kritéria. �asovo bolo ohrani�ené len stolovanie. V �ase letných mesiacov bol 
po�as pobytu vonku zabezpe�ený pitný režim  galónmi s pitnou vodou na školskom dvore.  
Škola ú�elovo využívala detské bazény a záhradné sprchy pre otužovanie vodou. 
Psychohygienické  podmienky materskej školy sú výborné. Poskytujeme celodenný pitný  
režim a pobyt vonku s otužovaním organizmu. Harmonogram �innosti detí po�as pobytu 
v materskej škole je rozdelený v súlade s dodržiavaním  psychohygienických zásad. 

b) Vo�no�asové  aktivity školy 
Materská školy sa zapájala do rôznych kultúrnych a spolo�enských podujatí. Pozitivne sme sa 
zvidite��ovali na verejnosti rôznymi akciami ako aj prezentáciou na web stránke materskej školy. 
De�om sme ponúkli širokú škálu krúžkovej �innosti. Zapojili sme sa do zberu papiera, zberu batérií 
a iných akcií.  

c) Spolupráca s rodi�mi, poskytovanie služieb de�om, žiakom a rodi�om 
Spolupráca s rodi�mi je na dobrej úrovni, rešpektujeme ich podnety , návrhy a odporú�ania. 
Pozitívna spolupráca sa prejavila vo vzájomnej kooperácii, otvorenej komunikácii, rešpektovaní 
a aktívnom zapájaní rodi�ov do eduka�ných aktivít Spolupráca bola hlavne v poradenskej �innosti, 
vzdelávania, kultúrnych, spolo�enských  a športových aktivitách, materiálno technickej a finan�nej 
pomoci a pri brigádnických prácach. .Škola bola otvorená rodi�ovskej verejnosti, rodi�ia boli 
pravidelne informovaní o aktivitách a režime práce materskej školy. V rámci jednotného postupu 
výchovno – vzdelávacej práce a starostlivosti o deti boli rodi�ia informovaní o výsledkoch ich detí 
a správania, pomáhali sme  poskytovaním konzultácii,  odporú�ali sme vhodnú literatúru. 
Pedagogická �innos� bola zameraná aj na konkrétne pedagogické a výchovné problémy, 
v prípadoch �ažkosti die�a�a a jeho sociálnych kontaktoch. 

- metodická a poradenská �innos�
- besedy na aktuálne témy 
- brigády 
- športové popoludnia 
- zdravé popoludnia 
- krúžková �innos�
- tvorivé dielne s rodi�mi 
- De� matiek  
- posedenie pod strom�ekom 

d) Vzájomný vz�ah medzi školou a de�mi, rodi�mi a �alšími fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podie�ajú 

Vzájomné vz�ahy medzi rodi�mi a pedagogickými zamestnancami bolo priate�ské akceptujúce 
vzájomné pôsobenie škola – rodina. Spolupráca s rodi�mi sa realizovala formou denných 
kontaktov pedagóga a rodi�a .Dôraz sme kládli na spolo�ný postup. Na triednych aktívoch 
pedagógovia riešili otázky týkajúce sa výchovných problémov detí a h�adali sa spolo�né 
pravidlá pre život detí v triede. Pozitívnym ohlasom rodi�ov a detí sa stretli tvorivé dielne 
a besiedky s rôznym zameraním. Rodi�ia participovali aj na chode materskej školy, pomáhali 
pri zabezpe�ovaní kultúrno – spolo�enských a športových akcií, poskytovali najmä materiálnu 
pomoc. 
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Úzka bola spolupráca  so základnou školou Medzilaborecká  pod�a vypracovaného plánu 
spolupráce na školský rok 2018/2019 / zoznamovanie detí s prostredím školy/, prednášková 
�innos� pre rodi�ov detí odchádzajúcich do  prvého ro�níka základnej školy,  požiadavky školy 
na budúceho prvá�ika, športové aktivity a rôzne iné /  

Spolupráca so zria�ovate�om je na vysokej úrovni. 

Spolupráca s centrom pedagogicko -  psychologického poradenstva bola zameraná na 
poradenstvo pri problémových de�och s de�och s OPŠD, prednáška pre rodi�ov o školskej 
zrelosti a testoch školskej zrelosti 

Spolupracujeme : 
- MÚ Bratislava Ružinov 
- Rada rodi�ov 
- Rada školy 
- ZŠ Medzilaborecká 
- Spolupráca s psychologi�kou  
- Ružinovský športový klub 
- Knižnica 

V pedagogickej rade prerokované d�a   10 .09.2019 

Rade školy predložené d�a 10.09.2019 

Podpis   predsedu rady školy: Hudecová  Henrieta : ............................... 

Schválené zria�ovate�om  d�a ...................uznesením Miestneho zastupite�stva mestskej �asti  

Bratislava – Ružinov  �. ........................... 

V Bratislave d�a   :  ................................. 

                                                                                         Krempaská  Miriam  „ v.r.“ 
   
                                                                                                    riadite�ka MŠ                                  
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Príloha �.1 

Vyjadrenie rady školy 
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Materská  škola Medzilaborecká ul.�.4, 821 01 Bratislava  Bratislava 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Medzilaborecká ul.�.4,821 01 Bratislava 

Rada školy k prednesenej správe nemá žiadne výhrady, súhlasí s koncepciou riadenia materskej 
školy. 
Rada školy vyjadruje spokojnos� s vyvíjanými aktivitami zo strany materskej školy.
Rada školy prerokovala a odporú�a schváli� Správu o výchovno – vzdelávacej �innosti, jej 
výsledkoch a podmienkach MŠ Medzilaborecká 4 za školský rok 2018/2019 

                                                                                                           Hudecová Henrieta „ v.r.“ 

                                                                                                                                        predseda Rady školy 
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Príloha �. 2 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
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MATERSKÁ ŠKOLA, Medzilaborecká 4, 821 01  Bratislava 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 

Bratislava,  4. 4. 2019 
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Forma hospodárenia: rozpo�tová organizácia 
�innos� organizácie:  predškolská výchova 
Po�et žiakov : 200 
Po�et tried: 8 
Popis priestorov školy:  
Pracovisko MŠ Medzilaborecká 4 - V objekte sa nachádzajú 4 triedy, k triede prislúchajúca šat�a + 
sociálne zariadenie, kancelárske priestory , priestory využívané ŠJ a byt, ktorý v sú�asnosti je 
využívaný rodinou, ktorá nie je zamestnancami MŠ. 
Pracovisko ET Haburská 4 – V objekte sa nachádzajú 4 triedy, k triede prislúchajúca šat�a + 
sociálne zariadenie, u�eb�a, kancelária, jedále�, priestory využívané ŠJ ä kuchy�a, kancelária, 
skladové priestory).  

1. Plnenie ukazovate�ov plánu a rozpo�tu ( tab. �. 3 )   

A. Plán práce: 
priemerný prepo�ítaný eviden�ný po�et zamestnancov za rok 2018   
    - stav zamestnancov k 31. 12. 2018           30,36 / 31   
      z toho: MŠ -  pedagogickí zamestnanci         16,00 / 16 
                   -  nepedagogickí zamestnanci     7,00 / 7 
  Školská jedále�                   7,36 / 8    

B. V roku 2018 sme �erpali mzdové prostriedky  nasledovne: 
    Na tarifné platy  a ostatné osobné vyrovnania :   

Upravený rozpo�et k 31. 12. 2018 – 234 072,00 € a �erpali sme  – 234 071,06 € 
    Na  príplatky a doplatky: 
 Upravený rozpo�et k 31. 12. 2018 – 56 122,00 € a �erpali sme – 56 120,60 €   

z toho na osobné príplatky bol upravený rozpo�et 38 798,00 € a �erpali sme 38 797,40 € 
    Na odmeny : 
 Upravený rozpo�et k 31. 12. 2018 – 24 484,00 € 

V roku 2018 boli vyplatené odmeny v celkovej výške 27 139,00 €. Vyplatené boli odmena 
ku D�u u�ite�om, jubilejné odmeny, odmeny za mimoriadnu prácu nad rámec povinností 
a odmeny na konci roka.        

Mzdové náklady za rok 2018 predstavujú spolu  317 330,66 €, t. j. 100,84 % z upraveného rozpo�tu 
.  
Priemerná mzda  na zamestnanca �inila  871,02 €.   
Priemerná mzda na zamestnanca v roku 2018 bola vyššia o 22,07 € ako v roku 2017 ( 848,95 € ).   

C. V roku 2018 neboli �erpané finan�né prostriedky na  dohody . 

2. Plnenie ukazovate�ov rozpo�tu ( tab. �. 1 )

A. Príjmy 
    Upravený rozpo�et k 31. 12. 2018 –45.100,00 € 
    Celkové plnenie v roku 2018 – 51.978,23 €, t.j. 115,25 % z upraveného rozpo�tu 
Príjmy z prenájmu –  

212 Príjmy z prenajatých budov ... – plnenie 724,80 €  
Finan�né prostriedky boli získané  prenájmom nebytových priestorov  
Poplatky z predaja a služieb – plnenie 46.143,69 € 
223002 Poplatky za MŠ – plnenie 27.552,18 €   
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223001 Réžia ŠJ – plnenie 18.591,51 €  
Ostatné príjmy – 
          292 z dobropisov minulých období – plnenie 5.109,74 € - preplatok tepelnej energie za rok 
2017 a preplatky z RZZP. 

B. Výdavky 

    Materská škola:
Schválený rozpo�et na rok 2018 –  426.809,00 € 
Upravený rozpo�et na rok 2018 – 443.982,00 €, �erpanie 440.258,61 €, t.j. 99,16 % z upraveného 
rozpo�tu, 
v tom: 
mimorozpo�tové zdroje:  
príspevok na 5-ro�né deti – 12.889,00 € 
nav
šenie z rozpo�tu M�  - 1.468,00 € 
preplatky  za tep. energiu a RZZP –  4.789,74 €  

Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania
Upravený rozpo�et – 257.599,00 € 
�erpanie – celkom za rok 2018 :  257.598,12 €, t.j. 100,00 % z upraveného rozpo�tu  

- tarifný plat ... – 191.850,47 € 
- príplatky        -  44.619,15 €   
- odmeny  - 21.128,50 € 

V tejto položke boli �erpané finan�né prostriedky zo ŠR na 5-ro�né deti vo výške 7.848,75 €. 
  
Kategória 620 – Poistné  
Upravený rozpo�et – 88.661,00 € 
�erpaný bol vo výške - 88.659,74 €, t. j. 100,00 % z upraveného rozpo�tu  
V tejto položke boli �erpané finan�né prostriedky z RZZP vo výške 766,31 € 
  
Kategória 630 – Tovary a �alšie služby
Upravený rozpo�et –  97.218.00 € 
�erpanie bolo vo výške  93.619,11 €, t.j. 96,30 % z upraveného rozpo�tu 
z toho : 
príspevok na 5-ro�. deti – 5.040,25 € 
z rozpo�tu M� - 21.414,41 € 
preplatky energií –  1.468,00 € 

Položka 631 celkom:
Upravený rozpo�et 5,00 € 
�erpanie – 0 

Položka 632 celkom:  
Upravený rozpo�et 29.994,00 € 
�erpanie – 28.057,14 €, t. j. 93,54 % z upraveného rozpo�tu   

položka 632 – energie, voda 
- tepelná energia – upravený rozpo�et – 22.824,00 €, �erpanie bolo  20.891,70 €  
- elektrická energia – upravený rozpo�et – 2.545,00 €, �erpanie 2.544,00 €   
- vodné, sto�né, zrážkové vody – upravený rozpo�et - 2.506,00 €, �erpanie 2.505,42 €  
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Na úhradu energií boli použité finan�né prostriedky z preplatku za energie za rok 2017 vo výške 
4.023,43 € . 

položka 632 – komunikácie  
Upravený rozpo�et –  2.119,00 € 
�erpanie –  2.116,02 € 
finan�né prostriedky boli vynaložené na : 
telefón, poštovné, prístup na internet     
  
Položka 633 celkom :
Upravený rozpo�et – 39.424,00 € 
�erpanie – 38.850,98 €, t.j. 98,55 % z upraveného rozpo�tu 
Finan�né prostriedky boli vynaložené najmä na: 

- interiérové vybavenie  – 3.697,08 € ( skrinky, ležadlá, koberce, stoli�ky...) 
- výpo�tová technika – 455,67 € ( tla�iare�, príslušenstvo k PC ) 
- telekomunika�ná technika – 679,72 € ( e - book, DVD ... ) 
- vybavenie prevádzkových priestorov – 1.553,64,02 € ( vybavenie ihriska, vysáva�e, 

náradie pre školníka)  
- kancelárske potreby a materiál – 2.129,38 € 
- �istiace prostriedky – 5.858,41 € 
- drobný materiál na údržbu – 4.768,04 € 
- sadenice, kríky – 851,64 € 
- dekora�ný materiál – 1.427,09 € 
- materiálové vybavenie priestorov –  2.189,19 € 
- odborné publikácie – 1.987,05 € 
- materiál pre výchovu a vyu�ovanie – 10.827,40 € 
- OOP + detské oblie�ky a bielize�  – 986,13 € 
- benzín do kosa�ky –918,33 € 
- tla�ivá, vybavenie lekárni�iek, potraviny – ob�erstvenie   

V tejto položke boli požité finan�né prostriedky z príspevku na 5 –ro�né deti  vo výške  5.040,25  
na materiál pre výchovu a vyu�ovanie, knihy, �asopisy. 

Položka 634 celkom:
Upravený rozpo�et  - 1.453,00 € 
�erpanie – 1.268,00 €, t.j. 87,3 % z upraveného rozpo�tu 
V tejto položke boli finan�né prostriedky �erpané na prepravu detí : výlety , ŠvP , exurzie  
   
Položka 635 celkom:  
Upravený rozpo�et – 10.305,00 € 
�erpanie  - 10.284,55 €, t. j. 99,80 % z upraveného rozpo�tu  
Finan�né prostriedky boli vynaložené na údržbu budov, interiérového vybavenia, hracích prvkov na 
ihrisku, záhradnej techniky, elektrických rozvodov.
V tejto položke boli �erpané finan�né prostriedky z M�  vo výške 1.468,00 €. 

Položka 637 celkom:   
Upravený rozpo�et – 16.037,00 € 
�erpanie -  15.158,44 €, t. j. 94,52 % z upraveného rozpo�tu   
Finan�né prostriedky boli vynaložené na: 

- služby technika BOZPPO – 534, € 
- v
tanie studne na zavlažovací systém  – 600,00 € 
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- revízie – 1.134,20 € 
- miestny poplatok – komunálny odpad – 1.858,08 € 
- poplatky banke – 1.214,07 € 
- poistné –  599,10 € 
- prídel do SF – 2.727,75 € 
- stravné – 5.551,27 € 
- školenia, remeselné služby, �istenie kanalizácie, notársky poplatok,  

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpo�et – 504,00 € 
�erpanie  381,64 €, t. j. 75,72 % z upraveného rozpo�tu 
Finan�né prostriedky boli �erpané na: 

- náhradu mzdy za prvých 10 dní PN  

Školská jedále�
Schválený rozpo�et na rok 2018: 85.864,00 € 
Upravený rozpo�et na rok 2018 : 134.185,00 €, �erpanie 133.874,67 €, t. j. 99,8 % z upraveného 
rozpo�tu 
z toho: 
mimorozpo�tové zdroje: 
preplatok za plyn – 320,00 €  
z rozpo�tu M� – 752,40 € 
Od tohto roku vstupujú do rozpo�tu a �erpania rozpo�tu školskej jedálne aj výdavky na potraviny 
hradené z príjmu za stravné od rodi�ov.  

Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpo�et – 57.079,00 € 
�erpanie – celkom za rok 2018 :  59.732,54 € , t. j. 104,6 % z upraveného rozpo�tu 

- tarifný plat... -  42.220,59 € 
- príplatky –  11.501,45 € 
- odmeny - 6.010,50 € 

Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpo�et – 19.383,00 € 
�erpaný bol vo výške 20.286,36 €, t. j. 104,7 % z upraveného rozpo�tu 

Kategória 630 – Tovary a �alšie služby 
Upravený rozpo�et – 57.366,00 € 
�erpanie bolo vo výške - 53.498,93 € t. j. 93,3% z upraveného rozpo�tu

Položka 632 celkom: 
Upravený rozpo�et – 5.299,00 € 
�erpanie bolo 5.298,35 €, t. j. 100,0 % z upraveného rozpo�tu 

položka 632 – energie , voda 
- elektrická energia – upravený rozpo�et – 1.238,00 €, �erpanie bolo 1.237,36 € 
- plyn – upravený rozpo�et – 996,00 €, �erpanie bolo 996,00 € 
- tepelná energia – upravený rozpo�et – 1.914,00 €,  �erpanie bolo 1.914,00 €  
- vodné , sto�né – upravený rozpo�et – 1.151,00 €, �erpanie bolo 1.150,99 €  
Na úhradu plynu boli použité finan�né prostriedky z preplatku za rok 2017 vo výške 320,00 € . 
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Položka 633 celkom: 
Upravený rozpo�et – 50.061,00 € 
�erpanie bolo 46.195,16 €, t. j. 92,3% z upraveného rozpo�tu 
finan�né prostriedky boli vynaložené najmä na : 

- �istiace prostriedky – 2.401,52 € 
- vybavenie ŠJ – 1.566,27 € 
- OOP – 1.058,96 € 
- odborná literatúra  

potraviny – 41.024,15 €  ( realizované platby priamo prostredníctvom cez ú�et ŠJ, vykázaná 
finan�ná úspora na upravený rozpo�et ostala na ú�te ŠJ ) 
V tejto položke boli �erpané finan�né prostriedky z M�  vo výške 752,40 € - vybavenie ŠJ. 

Položka 635 celkom:   
Upravený rozpo�et – 697,00 € 
�erpanie bolo 696,46 €, t. .j. 99,88 % z upraveného rozpo�tu 
Finan�né prostriedky boli vynaložené na údržbu prístrojov ŠJ ,údržbu softvéru. 

Položka 637 celkom: 
Upravený rozpo�et – 1.309,00 € 
�erpanie bolo – 1.308,96 €, t. j. 99,88 % z upraveného rozpo�tu 
finan�né prostriedky boli použité najmä na 

- Revízie a kontroly zariadení – 233,40 € 
- Prídel do SF – 669,56 € 
- Kalibrácia prístrojov – 334,00 € 

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpo�et – 357,00 € 
�erpanie bolo 356,84 €. Finan�né prostriedky boli použité  na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN. 

3. Vy�íslenie neproduktívnych nákladov 
Organizácia nemala v roku 2018 neproduktívne náklady. 

4. A. Záväzky
K 31. 12. 2018 mala škola záväzky vo výške  52.198,41 € . 
- mzdy a odvody do pois�ovní 12/2018 – 41.318,42 €  
- nevyfaktúrované dodávky 12/2018- 4.681,07 € 
- neuhradené faktúry – 2.156,86 € 
- preddavky rodi�ov za stravu detí – 2.375,78 € 
- exekúcie – zamestnanci ( zostalo na depozite ) – 1.574,28 € 
- MP na príjmovom ú�te – 92,00 € ( príspevok ZRPŠ, stravné  - omylom zaslané rodi�mi na 
príjmový ú�et – v r. 2019 vrátené ) 

4. B. Poh�adávky
K 31. 12. 2018 škola mala poh�adávku vo výške 51,64 € - za stravu detí a 341,95 – duplicitne 
uhradená fa za ob�erstvenie zo SF 236,95 € a 105,00 € - uhradená odmena zo SF cez mzdu 
zamestnanca – nevydotovaná na výdavkový ú�et.

5. Fondy a ú�ty organizácie
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A. Sociálny fond 
Po�iato�ný stav k 1.1. 2018    517,57 € 
Tvorba: povinný prídel                      3 397,31 € 
  ostatné príjmy                     0,- € 
Spolu:               3 914,88 €  

�erpanie spolu:             3 112,75 € 
- stravovanie zamestnancov               860,80 € 
- odmeny pri životnom a pracovnom jubileu                0,– € 
- sociálna výpomoc          0,-   € 
- ostatné              2 251,95 € 
- MP - poh�adávka     236,95 € 
Kone�ný stav ú�tu k 31. 12. 2018                             565,18 € 

Sociálny  fond sme �erpali pod�a schváleného rozpo�tu na r. 2018 . 

B. Ú�ty organizácie 

Stav ú�tov organizácie k 31. 12. 2018 

1. Príjmový ú�et               119,00 € ( 27,00 + 92,00 MP) 
2. Výdavkový ú�et               115,01 € 
3. Depozitný ú�et          42 892,70 € 
4. Ú�et strediska školská jedále�  ŠJ M                   108,71 € 
           ŠJ H                 1.058,90 € 

Vypracovala : Eva Tomová, v.r. 

        Miriam Krempaská, v.r. 
             riadite�ka MŠ 
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Zú�tovanie finan�ných vz�ahov so zria�ovate�om za rok 2018 

1. Výdavkový ú�et       �. ú. 2692272259/0200 

- dotácia – prevod na výdavkový ú�et z MÚ                            33 329,14 € 
 výdavky za rok 2018                  574 133,28 € 
 v tom: mimorozpo�tové – bežné výdavky       –€ 
z odvedených príjmov                   5 109,74 € 
     z odškodnenia pois�ovne                 0,00 €  
     z rozpo�tu M� – bežné výdavky                                     2.220,40 € 
     kapitálové výdavky z vlastného rozpo�tu + z M�+ darov                                         0,00 € 
- kone�ný stav ú�tu 31. 12. 2018                                 220,01 €(115,01 + 105,00MP) 
- odvod na ú�et MÚ Ružinov d�a  27. 3. 2019 ( finan�né vysporiadanie )                                 220,01 €  
- zostatok                     0,00€ 

2. Príjmový ú�et                    �. ú.  2692277754/0200 

- odvody príjmov v r. 2018 na ú�et MÚ Ružinov                                 51 951,22 € 
- plnenie príjmov                        51 978,23 € 
- KS ú�tu k 31. 12. 2018                   119,00 € ( 27,00 + 92,00MP )  
- odvod na ú�et MÚ Ružinov d�a  11. 3. 2019  ( finan�né vysporiadanie )                                 27,00 € 
- zostatok na ú�te                                 0,00€ 

3. Depozitný ú�et      �. ú.  2827406454/0200 

- prevod z ú�tu 2692272259/0200 d�a 28. 12. 2018                    41 318,42 € 
- kone�ný stav ú�tu k 31. 12. 2018                      41 318,42 € 
- úhrady d�a 3. 1. 2019 – mzdy, odvody do pois�ovní a NÚP                        41 318,42 € 
- zostatok na ú�te                                 0,00 € 

4. Ú�et strediska školská jedále�     
- kone�ný stav k 31. 12. 2018  
  školská jedále� Medzilaborecká 4  �. ú. 2692308151/0200                                     108,71 € 
  školská jedále� Haburská 4   �. ú. 2692302454/0200                     1.058,90 €   
       
5. Sociálny fond                  �. ú.   2692286159/0200 

- stav na ú�te k 1. 1. 2018                                        517,57 €
- tvorba                - povinný prídel                      3 397,31 € 
   - ostatné príjmy                             0,00 € 
- �erpanie  - na stravovanie zamestnancov          860,80 € 
   - na sociálnu výpomoc               0,00 € 
   - na životné a pracovné jubileá              0,00 €   

  - na regeneráciu pracovnej sily                    0,00 €  
  - ostatné                        2 251,95 € 

   - MP              236,95 €  
- kone�ný stav ú�tu k   31. 12. 2018                          565,18 €  
         
V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MÚ ( nižšie dotácie)  a výdavkami organizáciea to z dôvodu, že 
zria�ovate� sa rozhodol o nepresúvaní finan�ných prostriedkov za stravu detí na príjmový ú�et MÚ . Finan�né 
prostriedky tak zostali na ú�te ŠJ, z ktorého sa priamo nakupovali potraviny a vracali preplatky na stravnom detí. 
Výdavky ale vstúpili do úprav a �erpania rozpo�tu organizácie. 
        

Vypracoval:  Eva Tomová, v.r.      

        Miriam Krempaská, v.r. 
             riadite�ka MŠ   
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej �innosti

Názov organizácie: MATERSKÁ ŠKOLA , Medzilaborecká 4, 821 01  Bratislava 

Tab.�. 1 

       Skuto�nos�   
  Ukazovate�  Upravený rozpo�et k 31. 12. 2018  % plnenia 
     v roku 2018 v €  v €   

1.Príjmy spolu 45 100 51 978,23 115,25
poplatky a platby        
z predaja  a služieb   46 143,69
v tom: podpoložka 223002   27 552,18
           podpoložka 223001 18 591,51
príjem z prenájmu 212   724,80
úroky z vkladov 243   0,00
ostatné príjmy 292    5 109,74

granty      0,00
          
   

         

2. Odvod príjmov M� x 51 951,23 x 
        

3. Výdavky spolu 578 167,00 574 133,28 99,30
bežné výdavky vrát. HN   578 167,00 574 133,28 99,30
kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
          

4. Dotácie M� 578 167,00 533 329,14 92,25
na prevádzku, mzdy      

a odvody    578 167,00 533 329,14 92,25

na hmotnú núdzu 0,00 0 0

Vypracoval:  Eva Tomová, v. r. 
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Názov organizácie:  MATERSKÁ ŠKOLA, Medzilaborecká 4, 821 01  Bratislava 

Tab. �. 2 

Ukazovate� Upravený rozpo�et Skuto�nos� % plnenia 
          2018 v € k 31.12.2018 v €   

200 Neda�ové príjmy 45 100 51 978,23 115,25
z toho:         
212 príjem z prenájmu   724,80   
223 poplatky a platby z predaja služieb   46 143,69   
223002 Za jasle, mater.šk. a 
škol.družiny   27 552,18   
223001 Za réžiu   18 591,51   
240 Úroky z dom.úverov a vkladov   0,00   
292 Ostatné príjmy   5 109,74
311 Granty    0   

        
600 Bežné výdavky  ( 1 ) 578 167,00 574 133,28 99,3
z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. 
vyr. 314 678,00 317 330,66 100,84
z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 234 072 234 071,06 100,00
612 Príplatky   56 122 56 120,60 100,00
614 Odmeny   24 484 27 139,00 110,84
616 Vyrovnanie platu 0 0,00 0
620 Poistné zamestnancov a NÚP 108 044,00 108 946,10 100,84
630 Tovary a �alšie služby 154 584,00 147 118,04 95,17
z toho:         
631 Cestovné náhrady 5 0 0,00
632 Energia, voda, komunikácie 35 293,00 33 355,49 94,51
v tom:         
elektrická energia 3 783,00 3 781,36 99,96
plyn   996,00 996,00 100,00
tepelná energia 24 738,00 22 805,70 92,19
vodné, sto�né   3 657,00 3656,41 99,98
633 Materiál   89 485,00 85 046,14 95,04
634 Dopravné   1453 1268 87,27
635 Rutinná a štand. údržba 11 002,00 10 981,01 99,81
636 Nájomné za prenájom 0 0,00 0,00
637 Služby   17 346,00 16 467,40 94,94
642 Odchod.,odstupné,úrazy,PN 
do10dní   861,00 738,48 85,77
          

700 Kapitálové výdavky  ( 2 ) 0,00 0,00 0
z toho:         
710 Obstarávanie kapitálových aktív       
z toho:         
713 Nákup kancel. strojov, prístr. a 
zariad.       
716 Prípravná a proj. dokumentácia       
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.       
718 Rekonštrukcie a moder. stroj.zar.       
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714 Nákup dopravných prostriedkov       
Príspevky v hmotnej núdzi   ( 3 ) 0 0,00 0

        
Výdavky spolu  ( 1 + 2 + 3 )       
z toho:         
Použitie prostriedkov z mimorozp. ú�tu 0 0 0
Použitie nav�šenia rozp. z príjmov - 
bež.výd. 4 344,00 5 109,74 117,63
- kapitálové výdavky 0,00 0,00 0
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hVyVyhodnotenie �erpania mzdových nákladov

Názov organizácie: MATERSKÁ  ŠKOLA, Medzilaborecká 4, 821 01  Bratislava 
Tab. �. 3

Ukazovate�   Merná  Upravený rozpo�et Skuto�nos�  
% 
plnenia 

    jednotka 2018 v € 
k 31.12.2018 v 

€   

Tarifné platy € 234 072 234 071,06 100

Príplatky    € 56 122 56 120,60 100

V tom: osobný príplatok € 38 798 38 797,40 100

Odmeny   € 24 484 27 139,00 110,84

v tom: jubilejné odmeny € 2 136 2 136,00 100

Doplatok k platu € 0 0,00 0
Mzdové prostriedky 
spolu € 314 678 317 330,66 100,84
Priem. prep. po�et 
zamest. osoby x 30,36 x 

Priemerná mzda € x 871,02 x 

Vypracoval:Tomová Eva,v.r. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok 2017/2018 

  
  

I.                      
a)       Základné údaje   
  
  
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy  Miletičova 37, 821 09  Bratislava 
Telefónne číslo   02/5341 24 35,  0911 972 793 
Faxové číslo   02/53412435 
Internetová adresa školy   www.mskola.sk 
Elektronická adresa školy  info@mskola.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
  
  
            Vedúci zamestnanci materskej školy 
  
  
Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 
Riaditeľ materskej školy   Eva Bednaričová     –––––- 
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy  Mgr. Daniela Lukáčová  Gemerská 4 
Zástupca riaditeľa pre elok  triedy     
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy     
Vedúce školskej jedálne   Silvia Novomeská   
      
      
  
  
          Údaje o rade školy  
  
  
Termín ustanovenia rady školy   14. 09. 2016 ––– 
  Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda rady školy   Rastislav Dvorský  rodičov 
Podpredseda rady školy   Ivana Pešková  rodičov  
Zapisovateľ   Romana Lubelanová  učiteľov 
Členovia   Kamila Pulcová  učiteľov 
   Jarmila Sklenárová  rodičov 
   Peter Pinter  rodičov 
   Mgr. M. Vicáň  zriaďovateľa 
   Ing. K. Šimončičová  zriaďovateľa  
   Mgr. I. Kraszkó  zriaďovateľa 
   Mgr. E. Bacigalová  zriaďovateľa  
   Silvia Novomeská  ostat. zamestnancov 
Počet zasadnutí  v školskom roku  3   
                                                                                         
                                                                                



                                                                                    1. 
  
 Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
  
Názov  Meno vedúceho  
 Metodické združenie  Katarína Sýkorová 
 Rada školy  Ing. Rastislav Dvorský 
 Rada rodičov  Ivana Pešková 
  
  
b)     Údaje o počte detí (fyzický stav k 15. 9.) 

  
  Počet 

tried 
Počet detí 

spolu 
 Z toho 
začlenené 

Z toho počet  
predškolákov 

Počet detí 
s OPŠD 

 Materská škola      5       122     0       48      4 
 El. triedy 
 Gemerská 4 

   2         47     0       18      2 

 El. triedy ....................................           
 El. triedy....................................    
   

          

Spolu:    7       169      0        66       6 
  
  

c)     Údaje o počte zapísaných detí  
  

Celkový počet zapísaných ( marec)      60 
Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení)     7 

  
  
d)      –––––––––––––––––––– 
  
e)      Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
       V školskom roku 2018/2019 osvedčenie o pred primárnom vzdelaní získalo 59 detí.  
 
  
·        Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces 
 Materská škola Miletičova 37 a ET Gemerská 4 sa podieľa na plnení nadštandardných aktivít 
zameraných na rozvoj zdravého životného štýlu, pohybu a športu, ochrane životného 
prostredia a triedenia odpadu, rozvíjanie komunikačných kompetencií, pred čitateľskej 
spôsobilosti a vzťah k literatúre a umeniu. 
 
  
 ·         Krúžková činnosť materskej školy  
      V školskom roku 2018/2019 sme nemali krúžkovú činnosť.  
  
  
 
                                                   
 
  



 
                                                           2. 
 
 
Cudzí jazyk 
  
  Anglický jazyk Počet detí ................... jazyk Počet detí 
 MŠ      áno           81     
 El. triedy      áno           24     
 El. triedy         
 El. triedy         
 Spolu detí             105     
  
  
Nadštandardné aktivity materskej školy  
 MŠ Miletičova 37 – kurz korčuľovania 
                               - kurz plávania 
                               - zumba 
                               - pohybová výchova 
                               - anglický jazyk  
   
 elokované triedy   - kurz korčuľovania 
                               - divadelno-dramatický krúžok 
                               - anglický jazyk 
     

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

  Priemerná dochádzka  
 MŠ            122/85 
 El. triedy Gemerská 4             47/35 
 El. triedy...................   
 El. triedy   
 Spolu           169/120 

  
     
Účasť materskej školy na súťažiach 
- Výtvarné súťaže: Čáry- Máry, Časopis Včielka, Žitnoostrovské pastelky, Ženy a profesie   
    v modernom svete, Rozpávočka moja naj..., Moja rodina. 
-  Olománia  
-  Oloart – výhra 3. miesto 
-  Sewa – zbierame batérie – výhra kúzelník 
 
  
 f)       Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy  
Pracovali sme podľa školského vzdelávacieho programu Cesta za poznaním, ktorý bol 
vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre pred primárne vzdelávanie v 
materských školách. 
 
 
 



                                                                        3. 
  
  g)      Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
  
  Z toho  

začínajúci ped. zam. 
Z toho samostatní 
ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí 
zamestnanci školy 

      3          13           4          0 

          
         

          

  h)      Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  
      roku  
        V tomto školskom roku  sa zúčastnili na adaptačnom vzdelávaní 3 učiteľky, 1 učiteľka sa 
vzdelávala v oblasti digitálnych technológií.  
                           
i)   Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 
     Účasť na výtvarných súťažiach, prezentácia v Ružinovskej televízii, Ružinovskom Echu, 
prezentácia  denník Sme, Deň otvorených dverí, prezentácia na Youtube – Kakavo - výchovné 
video, prezentácia predškolákov formou tabla na záver školského roka. 
·     Aktivity organizované materskou školou 
     Divadelné predstavenia, návšteva ZOO, lampiónový sprievod, Mikuláš, besiedky, 
fašiangový karneval, otvorená hodina z anglického jazyka, z pohybovej  prípravy a zumby, 
Deň zeme – sadenie byliniek, kvetov, výroba plagátu, environmentálna výchova – ukážka 
živých zvierat (vodné, lesné, poníky, dravé vtáky) prezentácia PZ – prevencia o bezpečnosti, 
zbierame papier – chránime prírodu,  výchovné koncerty , prednáška na tému školská zrelosť, 
návšteva ZŠ Kulíškova, Ružová dolina, návšteva knižnice, sférické kino – tajomstvo stromov, 
výlet do  na farmu v Kráľovej nad Váhom, výlet loďou na Devín, Mini ZOO Malkia Park, 
Tiger Park, návšteva galérie SNG, Diskoparáda k MDD, rozlúčková besiedka predškolákov 
spojená s inštaláciou tabla, Deň rodiny, Deň otvorených dverí – slávnostný zápis detí, 
15.ročník detskej olympiády, Zumba maratón. 
·         Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
- Detská letná olympiáda 
- Deň rodiny – športovo spoločenské odpoludnie 

 
                                                             
j)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená  
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín ukončenia 
realizácie 

 Dorotka a jej priatelia  S ČK  2015  prebieha 
 Animoterapia   Poníkovo s.r.o  2017  prebieha 
 Olománia OLO a.s. Bratislava  2014  prebieha 
 Medvedík Nivea  Beiersdorf Slovakia s. r. o.  2012  prebieha 
Zbierame batérie so Šmudlom         Sewa    2018 prebieha 
                                 
 
 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI       
      V školskom roku 2018/2019 sa neuskutočnila inšpekcia v MŠ Miletičova 37 ani v e. t. 
Gemerská 4.  
 
 
 



4. 
   
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 
     Boli zrealizované kontroly BOZP, PO, RÚVZ SR, revízie zabezpečovacieho zariadenia, 
detských ihrísk, hydrantov a hasiacich prístrojov, plynových a elektrických zariadení, 
deratizácia. Zakúpili sme výtvarný materiál na výchovno-vzdelávaciu činnosť, učebné 
pomôcky, čistiace a hygienické potreby, pracovnú obuv a odevy pre zamestnancov, doplnili 
sme riad do ŠJ. Vymaľovali sme priestory oboch kuchýň a triedy v MŠ. Združenie rodičov pri 
MŠ Miletičova 37 a ET Gemerská zakúpili a škole darovalo pomôcky, výtvarný materiál, 
knihy, hračky, občerstvenie na lampiónový sprievod a MDD, financovalo kultúrne podujatia. 
V marci 2019 sa nám podarilo otvoriť novú triedu pre 18 detí. 
     V letných mesiacoch sa bude realizovať maľovka kuchýň a maľovky  tried. 
Podmienky sú vyhovujúce, interiér MŠ aj elokovaných tried ja zariadený esteticky a funkčne. 
Umožňuje kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 
  
m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti    
       materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2  
  
  
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na         
      príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 Cieľom predprimárneho vzdelávania bolo dosiahnuť optimálnu, emocionálnu, sociálnu 
a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 
Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny 
a kolektívu. V školskom vzdelávacom programe sme si vymedzili vlastné ciele. K ich 
naplneniu sme vytvorili priaznivú výchovno - vzdelávaciu klímu. Kládli sme dôraz na rozvoj 
tvorivosti a zážitkového učenia pred pamäťovým učením, v ktorom sa realizuje učenie hrou. 
V pedagogickom procese sme uplatňovali princíp aktivity dieťaťa. Pedagogický prístup sa 
opieral o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Cieľ nášho snaženia bol 
splnený. 
 
   

o)       Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 

· dobré výsledky 
Dobré výsledky dosahujeme v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti z hľadiska činnosti                                                                    
pedagógov, v zameraní školy, aktivitách vplývajúcich na rozvoj osobnosti detí. Všetky 
učiteľky sa priebežne vzdelávajú. Trinásť učiteliek má kreditový príplatok, štyri učiteľky 
majú prvú atestáciu. Škola vytvorila priaznivé podmienky na pripravenosť detí na vstup do 
základnej školy. V oblasti riadenia a kontroly je dobrá úroveň spolupráce vedenia školy 
s poradnými orgánmi riaditeľky. 
                                                                                                                           

· nedostatky vrátane návrhov opatrení 
 Nedostatky sa nevyskytli.  
 Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej disciplíny boli súčasťou     
 pracovného a vnútorného poriadku. Nedostatky sa v tejto oblasti nevyskytli. Školský úraz ani  
 pracovný úraz sa nevyskytol. Deti aj zamestnanci sú poistení v prípade úrazu.  
  
 

 



5. 
 
  II.   
 Ďalšie informácie o škole 
  
 
a)  Psychohygienické podmienky 
      Sú na dobrej úrovni. Vo vzťahu k počtu detí má škola dobré priestorové podmienky. 
Organizácia jednotlivých činností je bezproblémová. Spolupracovali sme s Centrom 
pedagogického psychologického poradenstva a prevencie. Učiteľky sa zúčastňovali na 
školeniach, seminároch a prednáškach z oblasti pred primárneho vzdelávania. Pri príležitosti 
Dňa učiteľov bola ocenená pani učiteľka Katarína Kolenová ako senior a Lenka Šeligová. 
Na dobrej úrovni je spolupráca materskej školy a elokovaných tried.  
 
 
b) Voľno časové aktivity školy 

                  Zorganizovali sme lampiónový sprievod spojený s výstavkou jesenných plodov a tekvíc, 
vianočnú besiedku, besiedku ku Dňu matiek, ku Dňu rodiny, rozlúčkovú besiedku, karneval, 
fašiangovú zábavu, prednášku na tému školská zrelosť, konzultačné hodiny so psychológom. 
Uskutočnili sme ukážku vyučovania anglického jazyka, pohybovej výchovy, zumby, 
divadelno-dramatickej výchovy. Zorganizovali sme exkurzie, výlety na farmu v Kráľovej nad 
Váhom, do Tiger parku, mini ZOO Malkia park, Návštevu ZOO.  
 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom.  
      Na dobrej úrovni je spolupráca s rodičmi. Rodičia sa zapájali do spoločných aktivít  
(kultúrne podujatia, lampiónový sprievod, besiedky, posedenia ), sponzorské príspevky 
formou daru Rade rodičov pri ZRPŠ, sponzorské príspevky na materiálne vybavenie tried, 
príspevok 2 % z dane občianskemu združeniu.                                                 
  
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými   
     a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú. 
     Spolupracovali sme so Základnou školou Ružová dolina, ZŠ Kulíškova,  ZUŠ Sklenárova,    
 Radou školy, Poníkovo s. r. o., Ružinovskou televíziou, Ružinovským športovým klubom,                                        
 s občianskym združením BKR 08 Bratislava,  CPPPaP (psychologičkou),  
 s Občianskym združením pani Chodilovej a MÚ MČ Bratislava - Ružinov.  
 Spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            6.       
                         
                                                       
V pedagogickej rade prerokované dňa  20. 06. 2019 
 
Rade školy predložené dňa 26. 06. 2019 
  
Predseda rady školy: Ing. Rastislav Dvorský:  
  
Schválené zriaďovateľom dňa .................2019 uznesením Miestneho zastupiteľstva 
  
mestskej časti Bratislava – Ružinov  č. ..................... 
 
V Bratislave dňa ..................2019  
                                                                                 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Eva Bednaričová v.r.                                                            
riaditeľka materskej  školy                                                               
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                                         Vyjadrenie rady školy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rada školy pri MŠ Miletičova 37, 821 09  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vec: Vyjadrenie k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materskej školy za školský rok 2018/2019. 
 
Rade školy bola dňa 26. 06. 2019 na zasadnutí Rady školy predložená riaditeľkou MŠ správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský 
rok 2018/2019. Na zasadnutí bolo skonštatované, že jednotlivé údaje a skutočnosti v správe sú 
správne a Rada školy bola s nimi oboznamovaná aj priebežne na zasadnutiach v školskom 
roku 2018/2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Rastislav Dvorský 
v Bratislave, 26. 06. 2019                                                                       predseda RŠ 
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Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERSKÁ ŠKOLA, Miletičova 37, 821 09  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 28. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komentár: 
          
 
MŠ Miletičova 37, Bratislava je materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským. 
Poskytuje pred primárne vzdelávanie detí od troch do šiestich rokov a detí s odloženou 
školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť, podľa požiadaviek 
rodičov aj poldennú. Školský vzdelávací program je zameraný na pohybovú , estetickú 
a dramatickú výchovu, rozvoj zdravého životného štýlu, ochrane životného prostredia, 
rozvíjanie komunikačných kompetencií, pred čitateľskej gramotnosti.. Materská škola 
poskytuje deťom nadštandardné aktivity a to výučbu anglického jazyka, kurzy plávania 
a korčuľovania, pohybovej výchovy, hodiny zumby, literárno – dramatický krúžok. Našou 
snahou je využívať nadštandardné aktivity a tým rozvíjať talent detí. Už štrnásty rok 
poriadame v spolupráci s RŠK a OZ BKR 08 Detskú letnú olympiádu. Okrem toho 
organizujeme pre deti rôzne podujatia ako sú divadelné a hudobné predstavenia, besiedky, 
ukážku práce kynológov, polície, záchranárov, sokoliarov, ukážku živých zvierat, jazdu na 
poníkoch, karneval, výlety do prírody, exkurzie do múzeí. 
V príprave na základnú školu spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického 
poradenstva a prevencie na Drieňovej. ul., ako aj so ZŠ Ružová dolina a ZŠ Kulíškova. 
MŠ je financovaná z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov a zo ŠR  - MŠ SR –  príspevok na 
deti v predškolskom veku. 
Pridelené finančné prostriedky sme sa snažili použiť čo najefektívnejšie. Uskutočňovali sme 
len najnevyhnutnejšie opravy a údržbu pre zachovanie plynulého chodu materskej školy. 
Negatíva r. 2018: 
V materskej škole je potrebné vymeniť elektroinštaláciu a elektrické rozvody. Taktiež je 
nutná rekonštrukcia podlahy v spálni prvej triedy, v ľavom krídle budovy na prízemí, ktorá 
sadá. V triedach a spálňach treba vymeniť a doplniť kryty na radiátory.  
V elokovaných triedach na Gemerskej je potrebná nová podlahová krytina v riaditeľni, a 
v jedálni.  
Pozitíva r. 2018: 
Za pomoci rodičov sme mohli skrášliť školský dvor a nakúpiť potrebné pomôcky a materiál 
pre deti na výučbu aj na voľno časové aktivity. Vymenili sme piesok vo všetkých troch 
pieskoviskách. Na zadný dvor materskej školy sme osadili novú bránu, vymenili sme 
interiérové dvere v jedálni, otvorili sme novú šiestu triedu pre 18 detí.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Eva Bednaričová v.r. 
          riaditeľka MŠ 

 
 
 
 



MATERSKÁ ŠKOLA, Miletičova 37, 821 08  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 28. 3. 2019 
 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Činnosť organizácie:  predškolská výchova 
Počet žiakov : 155 
Počet tried: 7 
Popis priestorov školy:  



Pracovisko MŠ Miletičova 37 - V objekte sa nachádza 5 tried, herne, spálne, šatne 
kancelárske priestory, skladové priestory, pracovňa údržbára, jedáleň, kuchyňa a nájomný byt, 
ktorý má samostatný vchod. 
Pracovisko MŠ Gemerská  4 – 2 elokované triedy MŠ Gemerská sa nachádzajú na prízemí 
obytného domu a priestory, v ktorých sú elokované triedy, máme v prenájme . V objekte sa 
nachádzajú šatne, 2 spálne, 2 herne, 2 pracovné miestnosti pre deti, 1 učebňa anglického 
jazyka, kancelária, jedáleň, kuchyňa a malé skladové priestory. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu ( tab. č. 3 )   
 
A. Plán práce: 
priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2018   
    - stav zamestnancov k 31. 12. 2018           23,66 / 24   
      z toho: MŠ -  pedagogickí zamestnanci                    14,05 / 15 
                   -  nepedagogickí zamestnanci                5,00 /  5 
  Školská jedáleň                   4,61 /  4 
  
 
B. V roku 2018 sme čerpali mzdové prostriedky  nasledovne: 
    Na tarifné platy  a ostatné osobné vyrovnania :   

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 195 053,00 € a čerpali sme  – 193 627,72 €  
    Na  príplatky a doplatky: 
 Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 59 177,00 € a čerpali sme – 59 103,18 €   

z toho na osobné príplatky bol upravený rozpočet 41 547,00 € a čerpali sme 41 545,61 
€ 

     Na odmeny : 
            Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 23 059,00 a čerpali sme 23 059,00 € 

Vyplatené boli odmena ku Dňu učiteľom, jubilejné odmeny  a odmeny na konci roka. 
Odmeny boli vyplatené z ušetrených tarifných platov a  príplatkov.        

 
Mzdové náklady za rok 2018 predstavujú spolu  275 789,90 €, t. j. 99,46 % z upraveného 
rozpočtu.   
Priemerná mzda  na zamestnanca činila  971,37 €.   
Priemerná mzda na zamestnanca v roku 2018 bola o 42,82 € vyššia ako v roku 2017 ( 928,55 
€ ).   
 
C. Na dohody v roku 2018 nebolo čerpané .  
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu ( tab. č. 1 ) 
 
A. Príjmy 
    Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 40 700,00 € 
    Celkové plnenie v roku 2018 – 39 954,15 €, t.j. 98,17 % z upraveného rozpočtu 
Príjmy z prenájmu –  

212 Príjmy z prenajatých budov ... – plnenie 675,04€  
Finančné prostriedky boli získané  prenájmom bytových priestorov do 31.8. 2018.  
Poplatky z predaja a služieb – plnenie 37.701,17 € 
223002 Poplatky za MŠ – plnenie 21.704,20 €   
223001 Za réžiu – plnenie 15.965,07 €  
  Zber papiera – 31,90 € 



 
Ostatné príjmy – 
          292 z dobropisov minulých období, RZZP – plnenie 1 427,94 €  
                 z príjmu za predchádzajúceho obdobia ŠJ – 150,00 € 
 

B. Výdavky 
 
    Materská škola: 
Schválený rozpočet na rok 2018 – 369.227,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 –  483.647,00 €, čerpanie 488.711,40 €, t.j. 101,05% 
z upraveného rozpočtu 
v tom: 
mimorozpočtové zdroje:  
príspevok na 5-ročné deti – 10.647,00 € 
navŕšenie z rozpočtu MČ  - 100.710,30 €  /1605,71 bežné výdavky, 99.104,59 € kapitálové 
výdavky / 
preplatky za energie – 1.054,14 € 
preplatky poistného - RZZP – 405,70 € 

 

Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania 

Upravený rozpočet – 233.161,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 :  233.158,55 € , z toho: 

- tarifný plat ... – 166.309,02 € 
- príplatky        -   51.735,53 €   
- odmeny  -  15.114,00 € 

V čerpaní boli použité finančné prostriedky : 
príspevok na 5-ročné deti – 6.682,00 € 
  

Kategória 620 – Poistné  
Upravený rozpočet – 81.723,00 € 
Čerpaný bol vo výške – 81.722,85 €, z toho: 
z preplatkov poistného - RZZP–  405,70 € 
 

Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 

Upravený rozpočet – 66.918,00 € 
Čerpanie bolo vo výške - 71.986,23 €, z toho : 
z rozpočtu MČ – 1.605,71 € 
príspevok na 5-ročné deti –  3.965,00 € 
preplatky za energie – 1.054,14 € 
 
Položka 631 celkom: 
Upravený rozpočet 1,00 € 
Položka nebola čerpaná 
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet 25.956,00 € 
čerpanie – 25.951,45 € , z toho: 
preplatky za energie – 1.054,14 €  



 
položka 632 – energie, voda 
- tepelná energia – upravený rozpočet – 7.948,00 €, čerpanie bolo  7.947,97 €  
- plyn – upravený rozpočet 11.725,00 €, čerpanie bolo 11.725,09 € 
- elektrická energia – upravený rozpočet – 2.385,00 €, čerpanie bolo 2.384,77 € .  
- vodné, stočné, zrážkové vody – upravený rozpočet – 2.479,00 €, čerpanie 2.479,08 €  
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky z preplatkov za energie: - 1.054,14 € 
 
položka 632 – komunikácie  
Upravený rozpočet – 1.419,00 € 
Čerpanie – 1.414,54 € 
finančné prostriedky boli vynaložené na : 
telefón , poštovné, prístup na internet  
 
Položka 633 celkom : 
Upravený rozpočet – 16.777,00 € 
Čerpanie – 19.081,55 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 

- interiérové vybavenie – 3.310,25 € ( nábytok ) 
- vybavenie prevádzkových priestorov – 1.059,79 € 
- kancelárske potreby a materiál – 1.592,94 € 
- čistiace prostriedky – 2.132,59 € 
- odborné publikácie, knihy – 1.530,54 € 
- materiál pre výchovu a vyučovanie – 6.411,32 € 
- OOP, posteľná bielizeň, uteráčiky –  1.512,96 € 
- materiál na drobnú údržbu – 559,53 € 
- ostatné finančné prostriedky boli vynaložené na tlačivá, sadenice, benzín do 

kosačky, krmivo pre rybky, vybavenie lekárničky, dekoračný materiál, výpočtovú 
techniku, licencie. 

V tejto položke boli čerpané prostriedky zo ŠR na 5-ročné deti vo výške 3.965,00 €. Boli 
použité na knihy a  materiál pre výchovu a vyučovanie predškolákov. 
 
Položka 635 celkom:  
Upravený rozpočet – 6.432,00 € 
Čerpanie  - 8.583,38 €  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 
údržbu kotolne, údržbu rozvodov el. energie, UK, plyn, kanalizácie, údržbu budov  
V tejto položke boli použité finančné prostriedky z rozpočtu MČ vo výške 1.605,71 €  na 
údržbu rozvodov SV a TÚV. 
 
Položka 636 celkom: 
Upravený rozpočet – 1.985,00 € 
Čerpanie – 1.984,83 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na prenájom rohoží do vstupných chodieb MŠ 
a prenájom zásobníkov toaletného papieru, mydla, utierok  na detských WC . 
 
Položka 637 celkom:   
Upravený rozpočet – 15.767,00 € 
Čerpanie -  16.385,02 €   
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 



- obsluha kotolne – 1.008,00 € 
- miestny poplatok – odvoz KO – 1.874,67 € 
- poplatky banke – 1.032,16 € 
- poistné – 592,00 € 
- prídel do SF – 2.553,61 € 
- stravné – 3.102,53 € 
- služby technika BOZP a PO – 580,00 € 
- deratizácia, dezinsekcia – 531,60 € 
- revízie a kontroly zariadení – 856,39 € 
- pracovná zdravotná služba, ochr. os. údajov – 1808,16 € 
- školenia, semináre,  tlačiarenské služby, remeselné služby, kominárske práce, 

ochrana objektov, čistiareň, orezy stromov ... 

 

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 2.740,00 € 
Čerpanie  - 2.739,18 € 
Finančné prostriedky boli čerpané na odchodné a  náhradu mzdy za prvých 10 dní PN. 
 
Kategória 700 – Kapitálové výdavky 
Upravený rozpočet – 99.105,00 € 
Čerpanie – 99.104,59 € 
Finančné prostriedky na rekonštrukciu – úprava bytovej jednotky na triedu MŠ s 
príslušenstvom ,  boli v plnej miere poskytnuté  MČ. 
 
 
Školská jedáleň 
Schválený rozpočet na rok 2018: 71.183,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 : 119.928,00 €, čerpanie 108.429,47 €, t.j. 90,4 % 
z upraveného rozpočtu 
Od tohto roku vstupujú do rozpočtu a čerpania rozpočtu školskej jedálne aj výdavky na 
potraviny hradené z príjmu za stravné od rodičov.  
Ušetrené finančné prostriedky ŠJ boli presunuté na čerpanie MŠ – na údržbu budovy, na 
zvýšené poplatky za pracovnú zdravotnú službu a ochranu osobných údajov, poplatky banke. 
 

Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet – 44.128,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 :  42.631,35 € , z toho: 

- tarifný plat... -  27.318,70 € 
- príplatky –  7.367,65 € 
- odmeny – 7.945,00 € 

 

Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpočet – 15.423,00 € 
Čerpaný bol vo výške 15.179,28 € 
 



Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet –  58.388,00 € 
Čerpanie bolo vo výške - 50.480,22 €  
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet – 7.190,00 € 
Čerpanie bolo 7.187,70 € 
 
položka 632 – energie , voda 
- elektrická energia – upravený rozpočet –  1.171,00 €, čerpanie bolo 1.170,38 € 
- plyn – upravený rozpočet – 3.996,00 €, čerpanie bolo 3.995,18 € 
- tepelná energia – upravený rozpočet 781,00 €, čerpanie bolo 780,56 € 
- vodné , stočné – upravený rozpočet – 771,00 €, čerpanie bolo 770,53 €  
 
 
položka 632 – komunikácie 
Upravený rozpočet – 471,00 € 
Čerpanie – 471,05 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na telefón . 
 
Položka 633 celkom:  
Upravený rozpočet – 49.282,00 € 
Čerpanie bolo 40.682,04 € 
finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 
- čistiace prostriedky  - 1.188,80 € 
- vybavenie prevádzkových priestorov – 3.336,73 € 
- osobné ochr. prostriedky , odborná literatúra, kancelárske potreby,... 
- nákup potravín – 35.782,57 € ( realizované platby priamo prostredníctvom cez účet ŠJ, 
vykázaná finančná úspora na upravený rozpočet ostala na účte ŠJ ) 
Na vybavenie ŠJ boli použité finančné prostriedky z MÚ vo výške 2.379,00 € a 150,00 € z 
odvedeného príjmu za predchádzajúce obdobie ŠJ. 
 
Položka 635 celkom:   
Upravený rozpočet – 117,00 € 
Čerpanie bolo 113,64 € 
Finančné prostriedky boli použité najmä na údržbu  spotrebičov a aktualizáciu softvéru. 
 
Položka 637 celkom:  
Upravený rozpočet – 1.799,00 € 
Čerpanie bolo – 2.494,84,76 € 
finančné prostriedky boli použité najmä na: 

- prídel do SF – 490,58 € 
- stravovanie – 686,20 € 
- kalibráciu prístrojov – 379,00 
- tlačiarenské služby, odvoz BIO odpadu, kominárske práce 
- vrátené preplatky na stravnom – 700,26 € ( platby realizované priamo z účtu ŠJ, 

nevstupujú do úprav rozpočtu ) 
 



Kategória 640 – Bežné transfery 

Upravený rozpočet – 1.989,00 € 

Čerpanie – 138,62 € 
Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky. 
 
Hmotná núdza  
Dotácia na hmotnú núdzu  - 295,80 € 
Čerpaná bola na  stravné a učebné pomôcky. 
 

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
Organizácia nemala v roku 2018 neproduktívne náklady.   
 

4. A. Záväzky 
K 31. 12. 2018 mala škola záväzky vo výške  35.028,49 € . 
- mzdy a odvody do poisťovní 12/2018 – 33.015,46 € 
- nevyfaktúrované dodávky 12/2018 – 973,99 € 
- preddavky rodičov za stravu detí – 1.039,04 € 
 
4. B. Pohľadávky 
K 31. 12. 2018 škola nemala žiadne pohľadávky. 
5. Fondy a účty organizácie 
 

A. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1. 1. 2018    433,04 € 
Tvorba: povinný prídel            3.044,19 € 
  ostatné príjmy                   0,- € 
Spolu:               3.477,23 €  
 
Čerpanie spolu:             2.887,00 € 
- stravovanie zamestnancov         669,00 € 
- odmeny pri životnom a pracovnom jub.                   0,– € 
- sociálna výpomoc           0,– € 
- na regeneráciu pracovnej sily                    0,– € 
- ostatné              2.218,00 €  
Konečný stav účtu k 31. 12. 2018                             590,23 € 
 
Sociálny  fond sme čerpali podľa schváleného rozpočtu na r. 2018 . 

 

B. Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31. 12. 2018 
 
1. Príjmový účet                  132,61 € 
2. Výdavkový účet       154,10 € 
3. Depozitný účet / mimorozpočtový účet/          33.015,46 € 
4. Účet strediska školská jedáleň                          1.154,43 € 



 
           
 
Vypracovala : Eva Tomová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Eva Bednaričová v.r. 
          riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
 
 
 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 
 
1. Výdavkový účet              č. ú. 1638442953/0200 

 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ               561.107,94 € 
 výdavky za rok 2018             597.436,67 € 
   v tom:  mimorozpočtové – bežné výdavky                                            -- € 
    z odvedených príjmov                              1.609,84 € 
    z odškodnenia poisťovne                  -- €  
    z rozpočtu MČ – bežné výdavky                            3.984,71 € 
   kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + z MČ           99.104,59 €  
- konečný stav účtu  31. 12. 2018                       154,10 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa  8. 2. 2019 ( finančné vysporiadanie )                          154,10 €  
- zostatok            0,00 € 
 
2. Príjmový účet       č. ú. 1638446559/0200 
 
- odvody príjmov v r. 2018 na účet MÚ Ružinov                        39.821,54 € 
- plnenie príjmov               39.954,15 € 
- KS účtu k 31. 12. 2018                         132,61 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 30. 1. 2018 ( finančné vysporiadanie )                      132,61 € 
- zostatok na účte                        0,00 € 
 
3. Depozitný účet        č. ú. 3217975259/0200 
 
- prevod z účtu  1638442953/0200 dňa 21. 12. 2018                       33.015,46 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018            33.015,46 € 
- úhrady dňa  7. 1. 2019 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP         33.015,46 € 
- zostatok na účte                       0,00 € 



 
4. Účet strediska školská jedáleň     č. ú. 1645955853/0200 
- konečný stav k 31. 12. 2018              1.154,43 €  
   
       
5. Sociálny fond       č. ú. 1638456853/0200 
 
- stav na účte k 1. 1. 2018                 433,04 € 
- tvorba  - povinný prídel                          3.044,19 € 
   - ostatné príjmy                   0,00 € 
- čerpanie  - na stravovanie zamestnancov             669,00 € 
   - na sociálnu výpomoc                  0,00 € 
   - na dopravu do zamestnania                 0,00 €  
    - na regeneráciu pracovnej sily                 0,00 € 
     - ostatné             2.218,00 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018                590,23 €  
          
 
V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MÚ ( nižšie dotácie)  a výdavkami organizácie  a to z dôvodu, že 
zriaďovateľ sa rozhodol o nepresúvaní finančných prostriedkov za stravu detí na príjmový účet MÚ . Finančné 
prostriedky tak zostali na účte ŠJ, z ktorého sa priamo nakupovali potraviny a vracali preplatky na stravnom detí. 
Výdavky ale vstúpili do úprav a čerpania rozpočtu organizácie. 
 
 
 
Vypracovala:  Eva Tomová 
 
 
 
 
        
           Eva Bednaričová v.r. 

              riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti 

 Materská škola, Miletičova 37, Bratislava Tab. č. 1 

  

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2018 
Skutočnosť k 

31.12.2018 v € % plnenia 

1. Príjmy spolu 40 700 39 954,15 98,17 
poplatky a platby z predaja a 

služieb   37 701,17   

v tom:podpoložka 223001   15 996,97   

podpoložka 223002   21 704,20   

príjem z prenájmu 212   675,04   

úroky z dom.úverov, vkladov 243   0,00   

ostatné príjmy 292   1 577,94   

granty 311   0,00   

2. Odvod príjmov MČ x 39 821,54 x 

        

3. Výdavky spolu 603 575,00 597 436,67 98,98 
bežné výdavky vrátane hmotnej 
núdze 504 470,00 498 332,08 98,78 

kapitálové výdavky 99 105,00 99 104,59 100,00 

        

4. Dotácie MČ 603 575,00 561 107,94 x 

na prevádzku, mzdy a odvody 603 575,00 560 812,14 x 

na hmotnú núdzu 0,00 295,80 x 

 

Vypracoval:  Eva Tomová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov 

Materská škola, Miletičova 37, Bratislava 
 
 

Tab. č. 2 
 

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2018 
Skutočnosť k 

31.12.2018 v € 
% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 40 700,00 39 954,15 98,17 
Z toho:       
212 príjem z prenájmu   675,04   
223 poplatky a platby z predaja a služieb   37 701,17   
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž   21 704,20   
223001 Za réžiu   15 996,97   
243Úroky z dom. úverov a vkladov   0,00   
292 Ostatné príjmy   1 577,94   
311 Granty   0,00   
600 Bežné výdavky /1/ 504 470,00 498 036,28 98,73 
Z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 277 289,00 275 789,90 99,46 
Z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 195 053,00 193 627,72 99,27 
612 Príplatky 59 177,00 59 103,18 99,88 
614 Odmeny 23 059,00 23 059,00 100,00 
616 Vyrovnanie platu 0,00 0,00 0,00 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 97 146,00 96 902,13 99,75 
630 Tovary a ďalšie služby 125 306,00 122 466,45 97,73 
Z toho:       
631 Cestovné náhrady 1,00 0,00 0,00 
632 Energia, voda a komunikácie 33 146,00 33 139,15 99,98 
v tom:       
elektrická energia 3 556,00 3 555,15 99,98 
plyn 15 721,00 15 720,27 100,00 
tepelná energia 8 729,00 8 728,53 100,00 
vodné, stočné,zrážky 3 250,00 3 249,61 100,00 
633 Materiál  66 059,00 59 763,59 90,47 
634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 
635 Rutinná a štandardná údržba 6 549,00 8 697,02 132,80 
636Nájomné za prenájom 1 985,00 1 984,83 100,00 
637 Služby 17 566,00 18 881,86 107,49 
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 
dní 4 729,00 2 877,80 60,85 
        
700 Kapitálové výdavky /2/ 99 105,00 99 104,59 100,00 
Z toho:       
710 Obstaranie kapitál.aktív 99 105,00 99 104,59 100,00 
Z toho:       
711 Nákup softwéru       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení       
716 Prípravná a projektová dokumentácia 1 176,00 1 176,00 100,00 
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn. 97 929,00 97 928,59 100,00 
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.       



        
Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0,00 295,80 0,00 
        
        
Výdavky spolu /1+2+3/ 603 575,00 597 436,67 98,98 
Z toho:       
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       
z darov 0,00 0,00 0,00 
Použitie navŕš.rozp.z príjmov       
z príjmov,  poistné plnenie  - bežné 1 054,00 1 609,84 152,74 
z príjmov-kapitálové 0,00 0,00 0,00 

Vypracoval:  Eva Tomová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov 

  
Tab.č.3 

Materská škola, Miletičova 37, Bratislava 

    

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Upravený 
rozpočet                     

v roku 2018 

Skutočnosť k 
31.12.2018 v 

€ 
% plnenia 

Tarifné platy € 195 053 193 627,72 99,27 

Príplatky € 59 177 59 103,18 99,88 

V tom: osobný príplatok € 41 547 41 545,61 99,99 

Odmeny € 23 059,00 23 059,00 100,00 

v tom jubilejné odmeny € 1 345 1 345,00 100,00 

Doplatok k platu € 0 0,00 0,00 
Mzdové prostriedky 
spolu € 277 289,00 275 789,90 99,46 

Priem.prep.počet zam. osoby x 23,66 x 

Priemerná mzda € x 971,37 x 

Vypracoval: Eva 
Tomová 
 









Materská škola, Piesočná 2, 821 04 Bratislava 
 
 
 
 

 
 

 
 
Správa   o   výchovno  –  vzdelávacej   činnosti,  jej   výsledkoch   a   podmienkach   Materskej školy 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok 2018/2019 
 
I. 
a) Základné údaje   
 
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Piesočná 2 
Telefónne číslo  02/43420702 
Internetová adresa školy  www.piesocna2.edupage.sk 
Elektronická adresa školy mail: piesocna@mail.telekom.sk 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
Vedúci zamestnanci materskej školy 
 
Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 
Riaditeľ materskej školy  Mgr. Lenka Murínová     –––––- 
Zástupca riaditeľa pre elok  triedy Bc. Sandra Jelšíková Rádiová 52 
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy Mgr. Anna Sládková Vietnamská 13 
Vedúce školskej jedálne  Mária Doumenová Piesočná 2  
 Viera Ragasová Rádiová 52 
 
Údaje o rade školy  
 
Termín ustanovenia rady školy   3.10.2017 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda rady školy  Ing. Júlia Kováčová rodičov 
Podpredseda rady školy  Mgr. Natália Mrázová pedagogických zamestnancov 
Zapisovateľ  Mgr. Barbora Tokošová pedagogických zamestnancov 
Členovia od r. 2019 Silvia Pilková zástupca zriaďovateľa 
 Ing. Peter Strapák zástupca zriaďovateľa 
 Mgr.et.Mgr.Marek Machata zástupca zriaďovateľa 
 Mgr.Maroš Mačuha PhD. zástupca zriaďovateľa 
 Katarína Forrová nepedagogický zamestnanec 
 Peter Matuška rodičov 
 Ing. Benita Beláňová PhD. rodičov 
 PharmDr.Katarína Nosjean rodičov 
Počet zasadnutí  v šk. roku  2x  
 
Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
Metodické združenia Bc. Sandra Jelšíková 
Rada školy pri MŠ Piesočná 2 Ing. Júlia Kováčová 
OZ pri MŠ Piesočná 2 Martin Cagalinec 
OZ pri ET Vietnamská 13 Ing. Renáta Žoldošová 
OZ pri ET Rádiová 52 Ing. Ľubica  Hrehovčíková 
 



b)     Údaje o počte detí (fyzický stav k 15. 9.) 
 

 Počet 
tried 

Počet detí 
spolu 

 Z toho 
začlenené 

Z toho počet  
predškolákov 

Počet detí 
s OPŠD 

 Materská škola Piesočná 2,  6 122 
1/21   4/20 
2/20   5/20 
3/20   6/21 

0 39 4 

 El. triedy na Vietnamskej 13, 2 
 

44 
1/22 
2/22     

0 13 6 

 El. triedy na Rádiovej 52, 2 44 
1/22     
2/21 
 

0 12 4 

Spolu: 10 210 0 64 14 
 
c) Údaje o počte zapísaných detí  

 
Celkový počet zapísaných ( marec)    210 

 
 
 

Počet odkladov OPŠD (po ukončení 
vyšetrení) 

    14 

 
d) –––––––––––––––––––– 
 
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2018/2019 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho  vzdelávania získalo 56 
detí, 14 detí malo odloženú povinnú školskú dochádzku, zostalo v školskom roku 2018/2019 
v predškolských triedach.  
 
Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces  

§ Oblasť výchovno-vzdelávacia, bola zameraná na individuálny prístup k deťom a všestranný rozvoj 
osobnosti až po prípravu na vstup do ZŠ.  

§ prostredníctvom hry rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, kontrolovať a 
regulovať svoje správanie 

§ individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú socializáciu a adaptáciu na nové  prostredie 
§ podporovať vzťah k poznávaniu a učeniu a rozvíjať individuálne spôsobilostí dieťaťa a podporovať 

jedinečnosť detí a talent 
§ umožniť napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania 
§ zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického materiálu,  na 

primeranú pracovnú plochu a správnu polohu dieťaťa počas činnosti 
§ osvojiť si pohybové zručnosti, schopnosti a podporovať  rozvoj pohybových aktivít   
§ starostlivosťou o svoje zdravie a zdravou výživou predchádzať obezite, chrániť si ho 
§ oboznámiť deti s pravidlami cestnej premávky 
§ vytvárať pozitívny vzťah k ochrane prírody a spoločnosti 



§ precvičovať správnu výslovnosť, rozvíjať súvislé vyjadrovanie a schopnosť porozumenia 
vypočutého textu 

 
Krúžková činnosť Materskej školy Piesočná a elokovaných tried Rádiová,  Vietnamská  

§ výtvarný krúžok  
§ spevácky krúžok  
§ anglický jazyk 
§ literárny krúžok, práca s knihou 
§ terapia hrou, výchova problémových detí  
§ práca s interaktívnou tabuľou  
§ turistický krúžok 

 
Cudzí jazyk 
 

 Anglický jazyk Počet detí Nemecký jazyk Počet detí 
 MŠ Piesočná 2 áno 37 nie  
 ET Vietnamská 13 áno 26 nie  
 ET Rádiová 52 áno 36 nie  

 Spolu detí 
 99   

 
Nadštandardné aktivity materskej školy Piesočná a elokovaných tried Rádiová, Vietnamská 

§ Kurzy:  korčuľovania, plávania, gymnastiky, tenisu, zumba, turistiky 
§ Turistické vychádzky: na Železnú studničku, šarkaniáda  na Kolibe, sánkovačka na Kolibe, výlet na 

bio-farmu v Stupave, návšteva ZOO, Čierna voda ekopark, Abeland biofarma Lozorno, vychádzka 
na Slavín, exkurzia do poníkova Podunajske Biskupice 

§ Športové dni v materskej škole:  jesenný, zimný, jarný,  RŠK- mini olympiáda 
§ Škola v prírode 
§ spevácky krúžok 
§ anglický jazyk 
§ výtvarný krúžok 
§ literárny krúžok, práca s knihou 
§ práca s interaktívnou tabuľou 
§ terapia hrou, výchova problémových detí 
§ spolupráca s OLO – separácia odpadu 
§ hipoterapia – poníky 
§ environmentálna výchova, pole, les, lúka, voda 
§ tekvicová slávnosť s rodičmi  
§ šarkaniáda -celoškolská súťaž 
§ prevencia- meranie zraku 
§ prevencia - program čisté zúbky  
§ Vianočné: Mikuláš príď medzi nás, besiedky, tvorivé dielne, trhy, pečieme medovníky 
§ fašiangový karneval 
§ divadlá pre deti, kúzelník, sokoliari, klauniáda 
§ Hudobné programy: simsalala hudobný program zameraný na povolania, spievaj že si spievaj- 

koncert, 
§ fotografovanie detí: vianočné, karnevalové, veľkonočné 
§ poviem ti básničku – triedne a celoškolská súťaž detí v prednese básni  
§ návšteva knižnice, beseda o knihe 
§ Deň matiek – besiedky pre rodičov 



§ celoškolská rozlúčka s predškolákmi 
§ brigády s rodičmi  
§ spolupráca s ZŠ Vrútocká, návšteva 1 triedy 

 
Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
 Priemerná dochádzka 
 MŠ Piesočná 2, Bratislava 81 
 ET Vietnamská13, Bratislava 29 
 ET Rádiová 52, Bratislava 34 
 Spolu 144 
 
Účasť materskej školy Piesočná a elokovaných tried  Rádiová, Vietnamská na súťažiach  
Výtvarné súťaže: Zelený svet 2018 

Čáry- máry výtvarná tvorba detí  
Moja rodina 
Indická súťaž  150r. Mahatma Gándiho 
Rozprávočka moja naj...4ročník medzinárodnej súťaže 
Zmeny a profesie v modernom svete 

 
f)Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy  

§ Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 
§ Školský vzdelávací program - Stonožka 

 
g)Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

 
Z toho  
začínajúci  PZ 

Z toho 
samostatní 
PZ 

Z toho 
zamestnanec s I. 
atestáciou 

Z toho 
zamestnanec s II. 
atestáciou 

        2         18         7   0 
Nepedagogickí 
zamestnanci 

 
 

  

nepedagogický 
zamestnanci 
spolu 

Z toho 
zamestnanci 
školskej 
jedálne 

ostatní 
zamestnanci 

 

        14         7         7  
    

 
h)Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom  
školskom roku 2018/2019 

        
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich 

sa 
ukončenie I. atestácie PZ 8/PZ 
prípravné atestačné vzdelávanie PZ 3/PZ 
rozvíjanie digitálnej gramotnosti PZ 3/PZ 
univerzita tretieho veku FF UK 1/PZ 
adaptácia začínajúcich PZ 2/PZ 
štúdium predškol. a elemen. pedagogiky na PF UK. 1/PZ 



 
i)Aktivity a prezentácia materskej školy Piesočná a elokovaných tried Rádiová, Vietnamská na 
verejnosti 

§ Prezentácia prác a zapájanie sa do výtvarných súťaží: 
Zelený svet 2018 
Čáry- máry výtvarná tvorba detí  
Moja rodina 
Indická súťaž  150r. Mahatma Gándiho 
Rozprávočka moja naj...4ročník medzinárodnej súťaže 
Zmeny a profesie v modernom svete 

§ vianočné besiedky, vianočné tvorivé dielne, vianočné trhy - predaj výrobkov 
§ návšteva knižnice, beseda o knihe 
§ celoročná prezentácia aktivít aj fotografií zo života materskej školy na webe  
§ celoročná spolupráca s Rady školy pri MŠ Piesočná  
§ separovaný zber odpadu v spolupráci s OLO, organizovanie spoločných podujatí,  
§ celoročná spolupráca so ZŠ Vrútockou, návšteva 1 tried 
§ tvorivé diele pre otcov 
§ celoškolská rozlúčka s predškolákmi 
§ otvorená hodina – spevácky krúžok 
§ otvorená hodina – anglický krúžok 
§ športové dni v materskej škole - jesenný, zimný, jarný  
§ RŠK – mini olympiáda 
§ Deň matiek – besiedky pre rodičov 
§ rozlúčka s predškolákmi 

 
Aktivity organizované materskou školou Piesočná a elokovanými triedami Rádiová, Vietnamská 

§ Kurzy:  korčuľovania, plávania, gymnastiky, tenisu, zumba, turistiky 
§ Turistické vychádzky: na Železnú studničku, šarkaniáda  na Kolibe, sánkovačka na Kolibe, výlet na 

bio-farmu v Stupave, návšteva ZOO, Čierna voda ekopark, Abeland biofarma Lozorno, vychádzka 
na Slavín, exkurzia do poníkova Podunajske Biskupice 

§ Športové dni v materskej škole: jesenný, zimný, jarný ,  RŠK- mini olympiáda 
§ Škola v prírode 
§ spevácky krúžok 
§ anglický jazyk 
§ výtvarný krúžok 
§ literárny krúžok, práca s knihou 
§ práca s interaktívnou tabuľou 
§ terapia hrou, výchova problémových detí 
§ spolupráca s OLO – separácia odpadu 
§ hipoterapia – poníky 
§ environmentálna výchova, pole, les, lúka, voda 
§ tekvicová slávnosť s rodičmi  
§ šarkaniáda -celoškolská súťaž 
§ preventcia- meranie zraku 
§ prevencia - program čisté zúbky  
§ Vianočné: Mikuláš príď medzi nás, besiedky, tvorivé dielne, trhy, pečieme medovníky 
§ fašiangový karneval 
§ divadlá pre deti, kúzelník, sokoliari, klauniáda 
§ Hudobné programy: simsalala hudobný program zameraný na povolania, spievaj že si spievaj- 

koncert, 



§ fotografovanie detí: vianočné, karnevalové, veľkonočné 
§ poviem ti básničku – triedne a celoškolská súťaž detí v prednese básni  
§ návšteva knižnice, beseda o knihe 
§ Deň matiek – besiedky pre rodičov 
§ celoškolská rozlúčka s predškolákmi  
§ prezentácia aktivít aj fotografií zo života materskej školy na webe  
§ spolupráca rodičov OZ RPŠ na akciách a brigádach 
§ spolupráca s Radou školy pri MŠ Piesočná 2 
§ spolupráca s ZŠ Vrútocká, návšteva 1 triedy 

 
Aktivity, do ktorých sa materská škola Piesočná a elokované triedy Rádiová, Vietnamská zapojila 

§ výtvarné súťaže 
§ hipoterapia pre deti- poníky 
§ terapia hrou 
§ celoročná spolupráca so ZŠ Vrútockou 
§ jesenne a jarné brigády v spolupráci s rodičmi  
§ environmentálna výchova, pole, les, lúka, voda 
§ športové dni v materskej škole - jesenný, zimný, jarný  
§ Projekty, ktoré sú uvedené v tabuľke 

 
j)  Projekty, do ktorých sa materská škola Piesočná a elokované triedy Rádiová, Vietnamská zapojila 

 
Názov projektu Kto projekt 

vyhlásil 
Termín 
začatia  
realizácie 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

Ovocie na školách 
 

MŠ SR 9/2018 6/2019 
 

Školský mliečny program MŠ SR 
 

9/2018 
 

6/2019 
 

S OLO separujeme OLO Bratislava 
 

9/2018 
 

6/2019 
 

Hipoterapia -poníky 
 

detská farma 
Gazdačik 
 

9/2018 
 

6/2019 
 

Čisté zúbky Dental alarm 3/2019 6/2019 
 

Triedime použité batérie so 
Šmudlom 
 

SEWA 9/2018 6/2019 

 
k)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI       

V školskom roku 2018/2019 v Materskej škole Piesočná 2, a jej ET Vietnamská 13, ET Rádiová 52 
nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 

 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy Piesočná 

a elokovaných tried Rádiová, Vietnamská  
§ Nákup  kuchynského riadu  
§ Nákup kopírka 3x    
§ Nákup kríkov stromov  
§ Nákup dreveného domčeka MŠ Piesočná 



§ Nákup domčeka na záhradné náradie ET Vietnamská 
§ Nákup 2x záhradný stôl s lavicami MŠ Piesočná  
§ Nákup didaktických pomôcok, hračiek, CD, kníh, výtvarný materiál  
§ Nákup práčky, vysávača MŠ Piesočná 
§ Brigáda- odvoz starého nábytku, elektro odpadu do OLO 
§ Revízie PO, hasiacich prístrojov  
§ Revízie elektrospotrebičov  
§ Tepovanie kobercov  
§ Revitalizácia zelene v školských záhradách  
§ Servis okien dverí   
§ Servis záhradnej techniky – kosačky  
§ Dezinfekcia hračiek a vnútorných priestorov ET Rádiová 
§ Výmena vstupnej brány MŠ Piesočná 
§ Čistenie strešných žľabov  
§ Opravy havarijného stavu potrubia teplej a studenej vody- ventilov MŠ Piesočná 

m)Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy sú 
uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za   predchádzajúci   kalendárny rok) 2017 

 
n) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na príslušný  
školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

§ Koncepčné zameranie vychádzalo z vonkajších a vnútorných podmienok školy, so spoločenských 
potrieb, z vlastných overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania 
pedagogických zamestnancov. 

§ Oblasť výchovno-vzdelávacia, bola zameraná na individuálny prístup k deťom a všestranný rozvoj 
osobnosti až po prípravu na vstup do ZŠ.  

§ Plynulou adaptáciou dieťaťa v materskej škole uľahčiť socializáciou v kolektíve detí. 
§ Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu v kolektíve s rovesníkmi 

i dospelými. 
§ Sprostredkovať deťom život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti, bádania, 

pozorovania, zážitkového učenia.  
§ Chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou a rešpektovať potreby dieťaťa. 
§ Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti detí, akceptovať a rozvíjať talent u detí. 
§ Rozvíjať u detí environmentálne cítenie, zručnosti, postoje k prírode, k spoločnosti. 
§ Prehlbovať návyky k zdravému životnému štýlu a viesť deti k športu tým predchádzať obezite. 
§ Zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní pre všetky deti. 
§ Spolupracovať s rodičmi a získať si ich dôveru pri výchove a vzdelávaní detí. 
§ Zúčastňovať sa na kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Sebavzdelávaním 

prehlbovať a rozširovať vedomosti, zručnosti, vnášať do výchovno-vzdelávacieho procesu nové 
inovatívne  formy a metódy práce. Aktívne pracovať s didaktickou technikou. 

§ Spojiť celý pedagogický aj nepedagogický kolektív zamestnancov v jeden celok, spolupracovať, 
pomáhať si navzájom, odovzdávať informácie, fungovať ako jeden právny subjekt. 

 
o)Oblasti, v ktorých materská  škola  Piesočná a elokované triedy Rádiová, Vietnamská dosahuje  

      dobré výsledky  
§ V oblasti aktívnej práce učiteliek s didaktickými technológiami, s BEE- BOT, interaktívnou 

tabuľou, internetom. 
§ Rozšíril sa záujem učiteliek o kontinuálne vzdelávanie a 1 atestáciu... 



§ Prehĺbila sa informovanosť širokej verejnosti prostredníctvom školských a mimoškolských akcií 
a podujatí, prostredníctvom web stránky. 

§ Zjednotila sa činnosť Metodického združenia. 
§ Dobrá spolupráca s OZ ZRPŠ a širokou verejnosťou, Radou školy, ZŠ Vrútockou, MČ -

Ružinov, s externými pracovníkmi, RŠK... 
§ Systematický sme zabezpečovali materiálno- technického vybavenia tried detskou literatúrou, 

CD, odbornou pedagogickou a detskou literatúrou, športovým náčiním, didaktickými 
pomôckami, hračkami... 

§ Skvalitnila sa pružnosť pri riešení opráv a havarijných stavov budov, pri údržbe a odstraňovaní 
nedostatkov  materskej školy a elokovaných tried. 

 
nedostatky vrátane návrhov a opatrení  

§ Zefektívniť informovanosť rodičov, prehĺbiť spoluprácu, rozšíriť individuálne konzultácie 
o dieťati, empatia, pomoc, ochota voči rodičom, vyvarovať sa konfliktom pri riešení problémov.  

§ Venovať zvýšenú pozornosť deťom s poruchami správania, štúdiom odbornej literatúry 
prehlbovať vedomosti a skvalitniť edukačný prístup k problémovým deťom. 

§ Pracovať na raste vlastnej profesionality, uplatňovať pedagogický takt pri riešení konfliktov, 
tým predchádzať sťažnostiam so strany rodičov.  

§ Prehĺbiť spoluprácu medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami odovzdávať si 
navzájom informácie, pomoc a usmernenie začínajúcim pedagogickým zamestnancom, 
odbornými metodickými konzultáciami.  

§ Negatívne hodnotím spoluprácu s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva 
a prevencie a logopedickou poradňou. 
 

p) -------------------------- 
 

II.   
 
Ďalšie informácie o škole 
Uskutočnili sme plenárne ZRPŠ- 3x, TA ZRPŠ- 10x, informatívne ZRPŠ- 1x. 

 
a) Psycho -hygienické podmienky 
 
     Psycho-hygienické podmienky materskej školy boli primerane zabezpečené potrebám detí aj 
zamestnancov. Rodičia i zamestnanci mali možnosť pri riešení aktuálnych prípadne problémových 
situácií spolupracovať s odborníkmi z poradenských  zariadení, konzultovať s pedagogickým 
personálom s vedením materskej školy a elokovaných tried.               

V súlade s platnou legislatívou a hygienickými normami sa dodržiaval odsúhlasený prevádzkový 
čas, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok, Organizačný poriadok, stravovacie návyky detí, pitný 
režim, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity detí, popoludňajší spánok, oddych 
a relaxačný režim v čase popoludňajšieho spania u predškolákov. Počet detí v jednotlivých triedach 
zodpovedal povolenému stavu.      

Zakúpili sme nové perinky pre deti, posteľné prádlo, nábytok do tried, rozširoval sa sortiment 
hračiek, skvalitňovala sa vybavenosť tried technikou, upravovali revitalizovali sme školské záhrady, 
nasadili kvety, kríky, stromy. Zakúpili sa nové preliezky, PVC plochy pod preliezky, lavičky, vymenil 
sa piesok v pieskoviskách. 

 
b)Voľno- časové aktivity školy 
 



Na Materskej Škole Piesočná a elokovaných triedach Rádiová, Vietnamská sme realizovali 
krúžkovú činnosť pedagogických zamestnancov: výtvarný krúžok, práca s PC a interaktívnou tabuľou, 
terapia hrou, literárny krúžok...  
Aktivity sme organizovali v spolupráci: s OZ RPŠ, so ZŠ Vrútockou, s RŠK, s mimoškolskými 
lektormi: spevácky krúžok, anglický jazyka, kurzy plávania, tenisu, zumby, korčuľovania, 
gymnastiky....s knižnicou a širokou verejnosťou, účasť na výtvarných súťažiach.... 

 
c)Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 

Spolupráca s rodičmi dosahovala veľmi dobrú úroveň. Rodičia podporovali materskú školu 
finančne, brigádnicky, materiálne  aj organizačne. Ochotne pomáhali pri materiálnom vybavení tried, 
opravách a montáži nového nábytku, skrášľovali životné prostredie v záhradách materskej školy. 
Zapojili  sa do zberu a separácie odpadu/plasty, papier, batérie/, odviezli vyradené elektrospotrebiče, 
starý nábytok, pokosenú trávu do OLO. Kúpili drevený domček, stôl s lavicami do záhrady, celoročne 
zakúpili spotrebný a výtvarný materiál, kancelárske potreby, knihy pre deti, pracovné zošity, hračky, 
finančne podporili celoškolské akcie a podujatia, výlety.  

Deťom i zákonným zástupcom bol počas celého školského roka k dispozícii odborne 
a profesionálne zdatný pedagogický kolektív, ktorý sa zodpovedne venoval deťom a poskytoval 
individuálne konzultácie zákonným zástupcom, odpovedal na otázky, usmerňoval ich pri výchove 
a vzdelávaní detí. Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne.  

      
d)Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

Negatívne hodnotím spoluprácu s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, 
stratil sa kontakt medzi rodičmi, deťmi a materskou školou. Deti individuálne absolvovali depistáž a 
testy školskej zrelosti  v poradni, spätnú väzbu materská škola nedostala. 

Spolupráca s Logopedickou poradňou v materskej škole nebola z dôvodu zákonných zmien, ktoré 
nastali. 

Kladne hodnotím  spoluprácu so ZŠ Vrútocká, s ktorou sme pripravovali spoločné stretnutia v 1 
ročníku a ich prípravu na vstup do  ZŠ.  

Veľmi dobrá spolupráca bola s externými pracovníkmi, ktorí zabezpečovali vyučovanie anglického 
jazyka, speváckeho krúžku, spolupracovali sme s RŠK – kurzy plávania, korčuľovania, kurz 
gymnastiky, tenisu, zumby, športová mini olympiáda.... 

Pedagogickí zamestnanci v triedach vytvárali  pozitívnu atmosférou prostredníctvom  hier, badania, 
pozorovania, experimentu a  obohacovali detský svet novými vedomosťami, zručnosťami, 
skúsenosťami. Svojím odborným poradenstvom usmerňovali  rodičov o výchove dieťaťa, 
o možnostiach jeho rozvoja, ako aj  o prípadných negatívach jeho osobnosti. Tento školský rok sa nám 
podarilo stmeliť kolektív pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí začali navzájom 
komunikovať, vymieňať si skúsenosti, pomáhať si. Je to časovo dlhodobá, náročná a systematická 
práca s ľuďmi, na základe dôvery, rešpektu, úcty a vzájomnej pomoci. 

Kladne hodnotíme aj spoluprácu so zriaďovateľom MČ Ružinov, zamestnanci MČ, ktorí mi 
ochotne radili, usmerňovali pri riešení problémov. Zriaďovateľ Materskej škole poskytol finančné 
prostriedky na riešenie havarijných situácií v MŠ Piesočná  a ET Rádiová, ET Vietnamská. Každý 
technický problém na základe požiadavky bol riešený a odstránený. 

Veľkou oporou a pomocou pri organizácií celého chodu MŠ Piesočná a elokovaných tried bola 
úzka spolupráca s výborom OZ RPŠ pri MŠ Piesočná, ET Rádiová, ET Vietnamská, s  Radou školy pri 
MŠ Piesočná. 
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Vyjadrenie  rady školy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V pedagogickej rade prerokované dňa   24.6.2019 
 
Rade školy predložené dňa  28.8.2019 
 
Podpis predsedu rady školy ..................................... 
 
Schválené zriaďovateľom dňa ................................. uznesením Miestneho zastupiteľstva  
 
mestskej časti Bratislava – Ružinov  č.......................................... 
 
 
 
V Bratislave dňa...................................... 

 
 
 
 
 
 
                                                                        Mgr. Lenka Murínová v. r. 
                                              ___________________     
                                                                              Pečiatka a podpis 
                                                                               riaditeľky školy                                                                                                                         
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Vyjadrenie  rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
Rada školy pri Materskej škole Piesočná 2,  821 04 Bratislava 
 
 
            
 
 V Bratislave 28.8.2019 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
      Rada školy pri Materskej škole Piesočná 2, na svojom zasadnutí  dňa 28.8. 2019 bola oboznámená 
s obsahom Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch            a podmienkach materskej 
školy, Piesočná 2, Bratislava za školský rok 2019/2020 a berie ho na vedomie. 
 
 
 
S pozdravom                                                        
 
                                                                    
 
 
 
                                                                                    _______________________                                     
                                                                                           predseda Rady školy               
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MATERSKÁ ŠKOLA, Piesočná 2, 821 04  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 01. 04. 2019 



 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Činnosť organizácie:  predškolská výchova 
Počet žiakov : 210 
Počet tried: 10 
Popis priestorov školy:  
Pracovisko : MŠ Piesočná 2 – objekt pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného poschodia. Na 
1. NP sa nachádza vstupná hala, kancelárske  priestory riaditeľky školy, vedúcej ŠJ, ekonómky, kuchyňa, 
sklad potravín a materiálu, jedáleň, 2 triedy s príslušnými priestormi ( herňa, spálňa, šatňa a umyváreň pre 
deti ). Na 2. NP sú umiestnené 4 triedy s príslušnými priestormi (herňa, spálňa, šatňa a umyváreň pre deti) 
V pivničných priestoroch je umiestnená práčovňa, sušiareň a kotolňa. 
ET Rádiová 52 – objekt pozostáva z troch pavilónov. V dvoch pavilónoch sa nachádzajú triedy + príslušné 
priestory ( herňa, spálňa, šatňa a umyváreň pre deti ).  V treťom pavilóne je kuchyňa , jedáleň, kancelárie 
zástupkyne, vedúcej ŠJ, skladové priestory a kabinety.   
ET Vietnamská 13  - ET sú umiestnené na 1.  poschodí v pavilóne patriacom ZŠ Vrútocká, v ktorom má 
MŠ  uvedené priestory prenajaté od ZŠ. Na prízemí sa nachádza ŠJ ZŠ Vrútocká .  
Priestory využívané MŠ tvoria 2 triedy, 2 spálne, 2 šatne, kancelária zástupkyne riaditeľky MŠ, kabinet 
a sklad čistiacich prostriedkov.  
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu ( tab. č. 3 )   
 

A. Plán práce: 
priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2018   
    - stav zamestnancov k 31. 12. 2018          32,24 / 34   
      z toho: MŠ -  pedagogickí zamestnanci              19,89 / 20 
                   -  nepedagogickí zamestnanci          5,99 / 7 
  Školská jedáleň             6,36 / 7   
 
B. V roku 2018 sme čerpali mzdové prostriedky  nasledovne: 
    Na tarifné platy  a ostatné osobné vyrovnania :   

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 252 579,– € a čerpali sme  –252 577,64 €  
    Na  príplatky a doplatky: 
 Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 63 887,– € a čerpali sme - 63 885,68 €  

z toho na osobné príplatky bol upravený rozpočet 39 812,00 € a čerpali sme  
39 811,77 € 
Na odmeny : 
Upravený rozpočet k 31.12.2018 – 49.082,00 € a čerpali sme 49 081,00 €. Vyplatené boli odmena 
ku Dňu učiteľom. Jubilejné odmeny a odmeny na konci roka.        

 
Mzdové náklady za rok 2018 predstavujú spolu  365 544,32 €, t. j. 99,99 % z upraveného rozpočtu .  
Priemerná mzda  na zamestnanca činila  944,85 € čo je oproti roku 2017 zvýšenie o 92,68 €. ( rok 2017 - 
852,17 € ).  
 
C. Na dohody bolo čerpané 5.850,00 € . Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za 
záhradnícke služby, údržbárske služby. 
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu ( tab. č. 1 ) 
 
A. Príjmy 
    Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 49.800,00 € 



    Celkové plnenie v roku 2018 –  58.443,03 €, t.j. 117,36 % z upraveného rozpočtu 
Príjmy z prenájmu –  

212 Príjmy z prenajatých budov ... – plnenie 3.492,90 €  
Finančné prostriedky boli získané  prenájmom nebytových priestorov  
Poplatky z predaja a služieb – plnenie 47.707,34 € 
223002 Poplatky za MŠ – plnenie 30.727,97 €   
223001 Za réžiu – plnenie 16.979,37 €  

Ostatné príjmy – 
          292 z dobropisov minulých období – plnenie 7.242,79 € - preplatok energií za rok 2017 a preplatok 
na poistnom - RZZP. 
 

B. Výdavky 
 

    Materská škola: 
Schválený rozpočet na rok 2018 – 489 267,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 – 718 977,00 €, čerpanie 719 041,93 € 
v tom: 
mimorozpočtové zdroje:  
príspevok na 5-ročné deti – 14.375,00 € 
navŕšenie z rozpočtu MČ  - 208.803,14 € 
preplatky  za energie  – 2.731,16 €  
preplatky z RZZP – 1.471,62 € 
 

Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania 
Upravený rozpočet – 306.762,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 - 306.760,14 €  

- tarifný plat ... – 215.065,45 € 
- príplatky        -  52.736,19 €   

          - odmeny  - 38.958,50 € 
V tejto kategórii boli čerpané finančné prostriedky zo ŠR – príspevok na 5- ročné deti v celkovej výške 
11.382,65 € . 
  

Kategória 620 – Poistné  
Upravený rozpočet – 106.514,00 € 
Čerpaný bol vo výške – 106.512,23 €  
V tejto kategórii boli čerpané finančné prostriedky z RZZP  vo výške 1.471,62 €. 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet – 103.240,00 € 
Čerpanie bolo vo výške  101.206,24 € t. j. 98,03 % z upraveného rozpočtu , z toho : 
príspevok na 5-roč. deti –  2.992,35 € 
z rozpočtu MČ – 9.920,74 € 
z preplatkov za energie – 2.731,16 € 
 

Položka 631 celkom – cestovné náhrady: 
Upravený rozpočet – 6,00 € 
Čerpanie bolo vo výške 5,90 € 
 
 



Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet 33.215,00 € 
čerpanie – 32.848,93 €, t.j. 98,9 % z upraveného rozpočtu   
 

položka 632 – energie, voda 
- tepelná energia – upravený rozpočet – 9.834,00 €, čerpanie bolo  9.760,22 €  
- elektrická energia – upravený rozpočet – 4.400,00 €, čerpanie 4.396,70 €  
- plyn – upravený rozpočet – 14.597,00 €, čerpanie 14.434,46 €  
- vodné, stočné, zrážkové vody – upravený rozpočet – 2.800,– €, čerpanie 2.758,72,66 € 
Na úhradu tepelnej energie a plynu boli použité aj finančné prostriedky za preplatky energií za rok 2017 vo 
výške 2.731,16 € . 
 

položka 632 – komunikácie  
Upravený rozpočet – 1.584,– € 
Čerpanie – 1.498,83 € 
finančné prostriedky boli vynaložené na : 
- telefón, prístup na internet, poštovné 
 
Položka 633 celkom : 
Upravený rozpočet – 20.127,00 € 
Čerpanie –18.797,70 € , t.j. 93,4 % z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 
- výpočtová technika – 566,65 € / USB kľúče, tlačiareň, .... ) 
- interiérové vybavenie  –513,93 € ( detská sedačka, regále, poličky .. ) 
- vybavenie prevádzkových priestorov – 2.208,99 € (šmykľavka, kosačka, práčka, vysávač, el. nožnice ... ) 
- kancelárske potreby a materiál – 2.076,87 € 
- čistiace prostriedky – 3.940,61 € 
- drobný materiál na údržbu – 1.445,15 € 
- materiál pre výchovu a vyučovanie – 3.542,71 € 
- komunikačná infraštruktúra – 1.174,20 € 
- sadenice, dekoračný materiál, tlačivá, softvér, benzín do kosačky, licencie, drobné vybavenie 
prevádzkových priestorov, odborné publikácie, vybavenie lekárničiek ... 
V tejto položke boli požité finančné prostriedky z: 
- príspevku na 5 –ročné deti  vo výške  2.992,35 €  na interiérové vybavenie, knihy, materiál pre výchovu 
a vyučovanie,  
- MČ vo výške 55,00 € - tabula na označenie stavby – ET Banšelova 
 
Položka 635 celkom:  
Upravený rozpočet – 16.769,00 € 
Čerpanie  - 16.592,86 € , t.j. 98,9 % z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 
- údržbu kotolní, údržbu budov, rozvodov, kanalizácie, údržbu softvéru  
V tejto položke boli použité finančné prostriedky z rozpočtu MČ vo výške 7.025,74 € .  
 
Položka 636 celkom: 
Upravený rozpočet – 290,00 € 
Čerpanie – 286,38 €, t. j. 98,80% z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli vynaložené na prenájom prenosného WC – ET Vietnamská – detské ihrisko. 
 
 



Položka 637 celkom:   
Upravený rozpočet – 32.833,00  € 
Čerpanie -  32.674,47 € , t.j. 99,50 % z upraveného rozpočtu  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 
- služby technika BOZPPO – 625,00 € 
- obsluha OST – 1.900,00 € 
- čistiareň – 1008,25 € 
- revízie a kontroly zariadení – 1.901,20 € 
- remeselné služby – 1.386,49 € 
- poistné – 1.362,62 € 
- odmeny na základe dohôd o vyk. p. –  5.850,00 € 
- prídel do SF – 3.458,24 € 
- stravné – 5.674,22 € 
- dane – miestny poplatok ( komunálny odpad ) – 3.623,93 € 
- orez a výrub stromov –  3.620,00 €  
- ochrana osobných údajov, prac. zdrav. služba – 1.542,40 € 
- poplatky banke – 1.200,14 € 
- deratizácia. kominárske práce, školenia, tlačiarenské služby, čistiareň, penále 
V tejto položke boli použité finančné prostriedky z rozpočtu MČ vo výške 2.840,00 € .  
 

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet –  3.579,00 € 
Čerpanie  - 1.754,36 € , t.j. 49,00 % z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN . 
 
Kategória 700 – Kapitálové výdavky 
Upravený rozpočet – 198.882,00 € 
Čerpanie – 202.808,86 €, t.j. 102,00 % z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup: 
-  interaktívnych tabúľ – 3926,46 € ( preklasifikované z bežných výdavkov MŠ) 
- rekonštrukcia budovy ET Banšelova – 198.882,40 € 
 

Školská jedáleň 
Schválený rozpočet na rok 2018: 87.978,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 : 132.451,00 € 
Čerpanie – bolo vo výške 131.759,42 €, t. j. 99,5 – % z upraveného rozpočtu 
v tom: 
- príjem ŠJ z minulých období – 3.090,00 € 
Od tohto roku vstupujú do rozpočtu a čerpania rozpočtu školskej jedálne aj výdavky na potraviny hradené 
z príjmu za stravné od rodičov.  
 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet – 58.786,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 :  58.784,18 € , t.j. 99,99 % z upraveného rozpočtu  
 - tarifný plat... -  37.512,19 € 
 - príplatky –  11.149,49 € 
 - odmeny -  10.122,50 € 



 
 
Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpočet – 20.061,00 € 
Čerpaný bol vo výške 20.570,77 €, t.j. 103,3 % z upraveného rozpočtu 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet –53.282,00 € 
Čerpanie bolo vo výške - 52.164,69 €, t.j. 97,9 % z upraveného rozpočtu  
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet – 5.497,00 € 
Čerpanie bolo 5.495,35 €, t. j. 99,99 % z upraveného rozpočtu 
 
položka 632 – energie , voda 
- elektrická energia – upravený rozpočet – 1.764,00 €, čerpanie bolo 1.763,65 € 
- plyn – upravený rozpočet – 1.003,00 €, čerpanie bolo 1.003,00 € 
- tepelná energia – upravený rozpočet  771,– €, čerpanie bolo 770,63 € 
- vodné , stočné – upravený rozpočet – 1.592,00 €, čerpanie bolo 1.591,41 €  
 
položka 632 – komunikácie 
Upravený rozpočet – 367,- € 
Čerpanie bolo vo výške – 366,66 €, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu 
- telefón  
 
Položka 633 celkom:  
Upravený rozpočet – 46.534,00 € 
Čerpanie bolo 44.530,46 €, t. j. 95,69 % z upraveného rozpočtu 
finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 
- vybavenie prevádzkových priestorov – 4.024,81 € 
- čistiace prostriedky  - 1.783,61 € 
- OOP – 1.555,40 € 
- potraviny – 36.953,00 € (realizované platby priamo prostredníctvom cez účet ŠJ, vykázaná finančná 
úspora na upravený rozpočet ostala na účte ŠJ ) 
- odborná literatúra,  vybavenie lekárničky, kancelárske potreby 
V tejto kategórii boli použité finančné prostriedku z príjmov ŠJ za minulé obdobie 3.090,– € na vybavenie 
prevádzkových priestorov ŠJ. 
 
Položka 635 celkom:   
Upravený rozpočet – 474,00 € 
Čerpanie bolo 471,73 €, t. j. 99,50 % z upraveného rozpočtu 
Finančné prostriedky boli použité na  

- údržbu stravovacích zariadení , údržbu softvéru,  
 
Položka 637 celkom:  
Upravený rozpočet – 777,00 € 
Čerpanie bolo – 1.667,15 €, t. j. 214,6 % z upraveného rozpočtu 
finančné prostriedky boli použité najmä na 
- prídel do SF -615,89 € 



- vrátené preplatky na stravnom – 892,26 € ( platby realizované priamo z účtu ŠJ, nevstupujú do úprav 
rozpočtu ) 
 

Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 322,00 €, čerpanie bolo 239,78 €, t. J. 74,50 % z upraveného rozpočtu.  Finančné 
prostriedky boli použité  na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN. 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
Organizácia mala v roku 2018  neproduktívne náklady vo výške 452,97 € - pokuta zo Sociálnej poisťovne.   
 
4. A. Záväzky 
K 31. 12. 2018 mala škola záväzky vo výške  56.527,95 € . 
- mzdy a odvody do poisťovní 12/2018 – 50.523,15 € 
- nevyfaktúrované dodávky 12/2018 – 1.526,51 €  
- preddavky rodičov za stravu detí 5.355,26 € 
- preplatok zo zdravotnej poisťovni za zamestnanca  -  3,43 €  / vyplatené v 1/2019 
 
4. B. Pohľadávky 

Materská škola Piesočná vykazuje k 31.12.2016  pohľadávky po lehote splatnosti v sume 2.204,38 
€. Túto pohľadávku evidujeme voči p. Ellen Ruszó, ktorá si neoprávnene vyfakturovala práce spojené 
s kontrolou a opravou hasiacich prístrojov. Bolo na ňu podané aj trestné oznámenie a bola vystavená 
dohoda o zaplatení pohľadávky, ktorú menovaná nedodržala. Vzhľadom k tomu, že daná pohľadávka je už 
dlhšie po splatnosti, bola k nej v tomto roku zaúčtovaná opravná položka už v plnej výške  t.j. 2.204,38 €.  
V roku 2013 bolo opätovne podané oznámenie za účelom vymoženia pohľadávky. Stíhanie bolo zastavené 
nakoľko menovaná nevlastí v SR žiaden majetok a má trvalý pobyt mimo SR. 
Pohľadávka vo výške 42,21 € voči  ZŠ Vrútocká, ŠJ – navyše zaplatený príspevok na stravné zo sociálneho 
fondu .    
 
5. Fondy a účty organizácie 

A. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1.1. 2018           951,56 € 
Tvorba: povinný prídel                   4.074,13 € 
  ostatné príjmy               0,00 € 
Spolu:                                 5.025,69 €  
 
Čerpanie spolu:          2.903,20 € 
- stravovanie zamestnancov                    2.323,20 € 
- odmeny pri životnom a pracovnom jubileu          580,00 € 
- sociálna výpomoc                 0,00 € 
- na regeneráciu prac. sily                           0,00 €  
- ostatné                             0,00 € 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2018                       2.122,49 € 
 

Sociálny  fond sme čerpali podľa schváleného rozpočtu na r. 2018 . 
 



 

B. Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31. 12. 2018 
 
1. Príjmový účet                       90,03 € 
2. Výdavkový účet              121,83 € 
3. Mimorozpočtový účet         50.548,15 € 
4. Účet strediska školská jedáleň  ŠJ Piesočná            335,10 € 
           ŠJ Rádiová                   364,88 €  
 

 

 

 

 
Vypracovala : Eva Tomová 
 
 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Lenka Murínová 
              riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti   
     
     
     
Materská škola, Piesočná 2, Bratislava  Tab. č. 1  

 
 

 
  

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2018 
Skutočnosť k 

31.12.2018 v € % plnenia 
 

1. Príjmy spolu 49 800 58 443,03 117,36  
poplatky a platby z predaja a 

služieb   47 707,34    

v tom:podpoložka 223002   30 727,97    

podpoložka 223001   16 979,37    

príjem z prenájmu 212   3 492,90    

úroky z dom.úverov, vkladov 243   0,00    

ostatné príjmy 292   7 242,79    

granty 311   0,00 x  

2. Odvod príjmov MČ x 58 363,00 x  

         

3. Výdavky spolu 851 428,00 850 801,35 99,93  

bežné výdavky vrátane hmotnej 
núdze 652 546,00 647 992,49 99,30  

kapitálové výdavky 198 882,00 202 808,86 101,97  

         

4. Dotácie MČ 851 428,00 813 077,92 x  

na prevádzku, mzdy a odvody 851 428,00 813 077,92 x  

na hmotnú núdzu 0 0,00 0,00  

     

     

     

Vypracoval : Eva Tomová     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 
 
1. Výdavkový účet               č. ú. 1638477451/0200 

 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ                   813 077,92 € 
 výdavky za rok 2018                 850 801,35 € 
   v tom:  mimorozpočtové – bežné výdavky                                        
    z odvedených príjmov                                 7 292,78 € 
    z darov                      0,00 €  
    z rozpočtu MČ – bežné výdavky                                 9 920,74 € 
   kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + z MČ                            202 808,86 € 
- konečný stav účtu 31. 12. 2018                    121,83 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa  15. 3. 2019 ( finančné vysporiadanie )                121,83 €  
- zostatok                0,00 € 
 
2. Príjmový účet       č. ú. 1638479158/0200 
 
- odvody príjmov v r. 2018 na účet MÚ Ružinov       58 363,00 € 
- plnenie príjmov         58 443,03 € 
- KS účtu k 31. 12. 2018                80,03 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 15. 3. 2019 ( finančné vysporiadanie )                   80,03 € 
- zostatok na účte                   0,00 € 
 
3. Mimorozpočtový účet      č. ú. 2449603353/0200 
 
- prevod z účtu  1638477451/0200 dňa 28. 12. 2018                 50 523,15 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018        50 548,15 € 
- úhrady dňa  4. 1. 2019 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP     50 523,15 € 
- zostatok na účte                 25,00 € 
 
4. Účet strediska školská jedáleň     
 
- konečný stav k 31. 12. 2018   
  školská jedáleň Piesočná   č. ú. 3042846155/0200             335,10 € 
  školská jedáleň Rádiová    č. ú. 3042849751/0200                       364,88 €  
        
5. Sociálny fond       č. ú. 1638482058/0200 
 
- stav na účte k 1. 1. 2018              951,56 € 
- tvorba  - povinný prídel          4 074,13 € 
   - ostatné príjmy                 0,00 € 
- čerpanie  - na stravovanie zamestnancov       2 323,20 € 
   - na sociálnu výpomoc               0,00 € 
   - na životné a pracovné jubileá            80,00 €   
  - na regeneráciu pracovnej sily                 0,00 €    
 - ostatné                              0,00 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018               2 122,49 €   
        
 
        
 
Vypracoval:  Eva Tomová     
 
 
 
         Mgr. Lenka Murínová 
              riaditeľka MŠ 
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       a podmienkach  materskej školy za školský rok 2018/2019 
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Správa o výchovno-vzdelávacej �innosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok 2018/2019 

I.
a)       Základné údaje   

Názov školy  Materská škola  
Adresa  školy Pivonková 9,  821 01  Bratislava 
Telefónne �íslo  02/ 4333 0686 
Faxové �íslo  02/ 4333 0686 
Internetová adresa školy  www.mspivonkova.sk 
Elektronická adresa školy mspivonkova@gmail.com 
Zria�ovate�  Mestská �as� Bratislava - Ružinov 

Mierová 21,  827 05  Bratislava 

            Vedúci zamestnanci materskej školy 

Funkcia Meno a priezvisko  Elokované pracoviská v objekte 
Riadite� materskej školy  Eva Kršáková     
Zástupca riadite�a pre elok. triedy Mgr. Alica Sýkorová Astrová 5 
Zástupca riadite�a pre elok  triedy Viera Tim�isková Nevädzová 12 
Zástupca riadite�a pre elok. triedy Emília �a�aná Šalviová 5 
Vedúce školskej jedálne  Henrieta Brin�áková Pivonková 9 /od 06.2019/ 

Alena Somolányiová Nevädzová 12 
Eva Macková Astrová 5 a Šalviová 5 

          Údaje o rade školy  

Termín ustanovenia rady školy  10.09.2012 ––– 
Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr.Iveta Na�ová   EP Nevädzová – ped. zamest.  
Podpredseda rady školy  Szabová Katarína EP Astrová  - pedag. zamest. 
Zapisovate�  Matuchovi�ová K. Pivonková 9 -  rodi�   
�lenovia                 od 19.02.2019 Ing. P.Kuhajcová deleg. zást. Zria�ovate�a 

Mgr. M.Ferák deleg. zást. zria�ovate�a 
                               Od 19.02.2019 JUDr. M. Biharyová deleg. zást. zria�ovate�a 

Mgr.J. Matušek deleg. zást. zria�ovate�a 
Helena Vicianová ET Šalviová – nepedag. zam. 
JUDr. M.Chlipalová ET Astrová – rodi�
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A.Dúžeková ET Šalviová – rodi�
J.Hošalová ET Nevädzová – rodi�

Po�et zasadnutí  v šk. roku             4

 Metodické združenia a iné poradné orgány riadite�a školy 

Názov  Meno vedúceho  
Centrum ped.-psych.poradenstva PhDr. Svitková Slávka, Mgr. Stanislavová 

Alexandra, PhDr. Iva Heribanová, Dr. 
Detvanová 

ZŠ Nevädzová, ZŠ Mierová PaedDr. Mária Orságová, PaedDr. Renáta   
Križková 

Rodi�ovské združenie/OZ/ Zuzana Hinková, Kasalová Beata, Vieroslava 
Bernátová 

Rada školy Mgr. Ivetka Na�ová 
Metodické združenie                                  Mgr. Ivetka Na�ová 

b)     Údaje o po�te detí 

Po�et 
tried 

Po�et detí 
spolu 

 Z toho 
za�lenené

Z toho po�et  
predškolákov 

Po�et detí 
s OPŠD 

 Materská škola  Pivonková   5    123  123      45      2 
 El. triedy 
Astrová 

  3      68    68      30      2 

 El. triedy  
Nevädzová  

   4      95    95      34      2 

 El. triedy    
Šalviová 

   3      69    69      23      2 

Spolu: 15    355   355     132      8 

c)     Údaje o po�te zapísaných detí  / prijatých v marci pre �alší školský rok / 

Celkový po�et zapísaných ( marec)   122 
Po�et odkladov OPŠD (po ukon�ení vyšetrení)      8 

d) –––––––––––––––––––– 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí pod�a poskytovaného stup�a vzdelania 

V školskom roku 2018/2019 o osved�enie o predprimárnom vzdelaní nepožiadal  
žiadny zákonný zástupca die�a�a - vydaných 0. 
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• Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces
  
-  upev�ova� zvedavos� a prirodzenú potrebu spoznáva�
-  posil�ova� samostatnos� a schopnos� rozhodova� sa 
-  poskytova� priestor k tvorbe a rozvíjaniu predstáv a fantázie
-  posil�ova� zdravú sebaúctu 
-  zvyšova� toleranciu a úctu k druhým a k životnému prostrediu 
-  zvyšova� dôveru  a zlepšova� spoluprácu v tímovej práci 
-  plnenie úloh vyplývajúcich z POP  
-  pred�itate�ská gramotnos�

• Krúžková �innos� materskej školy

- MŠ Pivonková - Turistický krúžok, Krúžok šikovných rúk,  
- EP Astrová      - Tane�ný krúžok, Výtvarný krúžok 
- EP Nevädzová - Tane�ný ,Výtvarný, Hudobný, Futbalový krúžok 
-  EP Šalviová    -  Tane�ný krúžok  

Cudzí jazyk 

Anglický jazyk Po�et detí   
 MŠ    Pivonková           24   
 El. triedy    Astrová           40   
 El. triedy    Nevädzová           40   
 El. triedy    Šalviová           40   
 Spolu detí          144   

Nadštandardné aktivity materskej školy  

- MŠ Pivonková - environmentálne akcie, plávanie, kor�u�ovanie, vyrezávanie tekvíc,  
                                     anglický jazyk, divadelné predstavenia, De� rodiny,  
                               otvorená hodina z AJ,  Animoterapia, karneval, 
                               Miniolympiáda, Zaspievajme si koledu, Záhradná slávnos�
                               K 50. Výro�iu MŠ , rozlú�ka s prdškolákmi                                                               
- ET Astrová       - divadelné predstavenia, anglický jazyk, plávanie, kor�u�ovanie                                                               
                               Animoterapia, turistická vychádzka na �ervený kame� v spolupráci 
                               Šport Tempom  , Nafukovací hrad, MDD, karneval ,športové dopo 
                               Ludnie, Zmrzlinový de�, Miniolympiáda, otvorené hodiny z A.J. 
                               environmentálne aktivity, viano�né besiedky,Sokoliari                                                      
- ET Nevädzová  - keramický krúžok, anglický jazyk, hudobný krúžok    
                                      plávanie, kor�u�ovanie, tane�ný krúžok, výtvarný krúžok, 
                                futbalový krúžok, otvorené hodiny z AJ ,z hudobnej a tane�nej 
                                enviromentálne akcie, Animoterapia – koníky, divadelné  a hudobné 
                                predstavenia, návšteva bábkového divadla, Sokoliari, futbalový zápas  
                                pre rodi�ov v spolupráci s MŠ Bancíkovej a Exnárovej , vystúpenia       
                                ku  D�u matiek, výlet do Dunajskej Lužnej – dobré jablká    
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- ET Šalviová      - divadelné predstavenia, environmentálne akcie, anglický jazyk,    
                                      kor�u�ovanie, plávanie,  tane�ný krúžok, otvorené hodiny                               
                               ZUMBA, výlet s rodi�mi, Animoterapia, Póla radí de�om - ukážka  
                               práce mestskej polície ,Miniolympiáda, Tekvicové slávnosti, 
                               práca s po�íta�om 

Dochádzka – sumár za celý školský rok

Priemerná dochádzka 
 MŠ Pivonková             86 
 El. triedy Astrová             53 
 El. triedy Nevädzová             68 
 El. triedy Šalviová             49 
 Spolu          256    

Ú�as� materskej školy na sú�ažiach 
 Výtvarné sú�aže :   
                              �áry - máry 
                              Výstava výtvarných prác v OC Retro                                                                                          
  Iné :                    S medvedíkom NIVEA – Ako sa pripravujeme do školy 
                              Tane�ná sú�až  v DKR 
f) Uplat�ované výchovné a vzdelávacie programy  
      Eduka�né softvéry : Za�ínam sa u�i�, Veselá v�ielka, �ím budem, �o sa z �oho 
                                         vyrába, Cirkus, Safari, Ma�uj s nami , Proxík a športová 
                                         výbava, Svet myšiaka Bonifáca, Profesie, Proxík a cestovanie,
                                         Cirkus šaša Tomáša, Martinkove zvieratká, Alenka a veci okolo  
                                         nás, Živá príroda, Beruška, �o sa z �oho vyrába, Svet myšiaka 
                                                                                                                                
g) Údaje o po�te pedagogických zamestnancov a plnení kvalifika�ného predpokladu  

 Z toho  
za�ínajúci ped. zam. 

Z toho samostatní 
ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

Pedagogickí         30
zamestnanci školy

             3           27          3           1 

     
     

h) Údaje o �alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  
      roku  
        
Forma vzdelávania Po�et vzdelávajúcich 

sa 
 Prípravné atesta�né  vzdelávanie            0      
Kreditové štúdium :            1  
Digitálne technológie a ich využitie v MŠ –            2 
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i)   Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 
•  Aktivity organizované materskou školou 
 -  otvorené hodiny z krúžkov , 
 -  výlety  
 -  besiedky – viano�ná, De� matiek, De� detí, De� rodiny 
 -  športová olympiáda  
 -  dopravná výchova na dopravnom ihrisku  
 -  Marec mesiac knihy – výstava návšteva knižnice 
 -  Týždne zdravia, de� ovocia a zeleniny 
 -  tvorivé dielne viano�né, ve�kono�né, vyrezávanie tekvíc  
 -  otvorená záhrada 
 -  otvorená hodina pre rodi�ov I.tr. eduk.aktivity 
 -  Bobo art 
 - vystúpenie v Dome seniorov Pivonková 2 

 .   Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
-   mini olympiáda v spolupráci s RŠK  a TEMPO  
-  spolupráca s Ružinovským športovým klubom,  
-  so ZŠ Nevädzová ,  Bachova, Medzilaborecká   

j)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená

Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín za�atia  

Realizácie 

Termín ukon�enia 
realizácie 

Malí farmári RZ pri MŠ 2014 pokra�uje 

Zdravý úsmev RZ a OZ pri MŠ  2013 pokra�uje 

Poníkovo - animoterapia RZ a OZ pri MŠ 2013 pokra�uje 

S medvedíkom Nivea Spolo�nos� Beiersdorf 9/2018 Jún 2019 

Zdravé o�i                                     Únia nevidiacich               9/2018                 Jún 2019    

k)  Výsledky inšpek�nej �innosti vykonanej ŠŠI       
V školskom  roku 2018/2019  nebola vykonaná kontrola ŠŠI. 
       
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

-   všetky objekty sú vybavené audiovizuálnou technikou, po�íta�mi a internetom 
           interaktívnymi tabu�ami  
      -   v roku 2019  boli vyma�ované všetky školské jedálne a pod�a potreby triedy 
           v jednotlivých EP , 

- škrabky do ŠJ Astrová a Šalviová 
- Plachty na zakrytie pieskovísk EP Astrová a EP Šalviová 
- Kreslá do spální  
- Nábytok do triedy EP Astrová 
- Kosa�ka a krovinorez  
- Koberce - trieda a spál�a MŠ Pivonková 
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Sponzorstvo a 2% 
       
      MŠ Pivonková -  výtvarný a didaktický materiál
                                -  hra�ky
                                -  atrakcie k 50. Výro�iu MŠ 
                                -  �istenie strechy 
                                - hmlovisko 
                                - knihy pre 120 detí  
       EP Astrová      - hra�ky a pomôcky    
                                -  kryty na pieskoviská 
                                -  lavi�ky ma školský dvor 
                                -  kvetinová výsadba                                   
      EP Nevädzová  - lavi�ky na dvor 

- nový náter  dopravného ihriska 
- slne�né clony 
- �istenie strechy 
-  kopírka do I. a II. triedy 
-  vešiaky .... 

       EP Šalviová     -  záhradný dom�ek 
-  hmlovisko
- u�ebné pomôcky, hra�ky

    Údaje o finan�nom a hmotnom zabezpe�ení výchovno-vzdelávacej �innosti    
          materskej školy sú uvedené v prílohe �. 2 ( Správa  o hospodárení    
          za predchádzajúci   kalendárny rok) 

n)      Cie�, ktorý si škola ur�ila v koncep�nom zámere rozvoja materskej školy  
            na  príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

           -  v práci s de�mi smerova� nie ku kvantite znalostí, ale dôraz klás� na kvalitu   
           -  vytvori� emocionálnu, fyzickú a sociálnu pohodu 
           -  areál školskej záhrady využíva� na upev�ovanie zdravia detí, ich fyzickej  
               zdatnosti a odolnosti 
           -  kvalitná príprava 5-6 ro�ných detí a detí s OŠD 
           -  pred�itate�ská a po�íta�ová gramotnos�

  
o) Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 
• dobré výsledky 

   -  pripravenos� detí pre vstup do ZŠ 
         -  ponúknutie nadštandardných aktivít 
         -  výu�ba základov anglického jazyka, PC ,interaktívna tabu�a, LOGICO PRIMO 
         -  výu�ba  AJ s hovoriacimi knihami a riekankami v sloven�ine:  
            Jeden krok do školy, Mia na farme, Mia v meste                 
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• nedostatky vrátane návrhov opatrení 
     -  nedostatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov/vyu�ené kuchárky/ 
         �ím sa narušuje celý chod školy 
    -  vytvára� priaznivú  atmosféru pre zdravý vývin detí, ale aj  
         pre  všetkých zamestnancov školy        
    -  na�alej rozvíja� podporné výchovno – vzdelávacie projekty   
    -  rezervy - kreativita a tvorivos� pedagogických zamestnancov   
    - nezáujem pedagogických zamestnancov o vzdelávanie na funkciu vedúcich     
       pedagogických zamestnancov 1. Atestácia, FV 
        
�alšie informácie o škole 

a) Psychohygienické podmienky 

- dodržuje sa trojhodinové rozpätie stravovania detí 
      -  je zabezpe�ený pitný režim 
      -  skracuje sa spánok u predškolákov  
      -  pobyt vonku za každého po�asia / okrem silného vetra a po�adovice / 
      -  dodržiava sa denný poriadok s prihliadnutím na  osobitosti detí 

b) Vo�no  �asové aktivity školy 
      - Slnie�karske kilometre – výlety detí  do prírody spolu s rodinnými príslušníkmi 
      - environmentálne programy, spoznávanie živých zvierat  
  
c) Spolupráca s rodi�mi, poskytovanie služieb de�om, žiakom a rodi�om 

- rodi�ovské združenia  2x ro�ne, zabezpe�ené prednášky psychológa / logopéda 
      - konzulta�né hodiny pre rodi�ov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania 
      - spolo�né jarné a jesenné brigády pri úprave areálov  
      - rodi�ia pomáhajú pri ma�ovaní priestorov a drobných údržbárskych 
        opravách, prispievajú finan�ne poukázaním 2 % zaplatenej dane 

d) Vzájomný vz�ah medzi školou a de�mi, rodi�mi a �alšími fyzickými a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podie�ajú 

- vzájomný vz�ah je hodnotený kladne vo vz�ahu u�ite� – die�a, u�ite� - rodi�  
      - informovanos� je každodenná zo strany u�iteliek  smerom k rodi�ovi  
      - rodi�ia sú informovaní o zmenách a �innosti MŠ  
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V pedagogickej rade prerokované d�a : 25.06.2019 

Rade školy predložené d�a  25.07.2019 

podpis predsedu rady školy .......................................................... 

Schválené zria�ovate�om d�a uznesením Miestneho zastupite�stva mestskej �asti  

Bratislava – Ružinov   

V Bratislave d�a  09.09.2019 

      

                                                                                                         
                                                                                                                
                                                                                                                        Eva Kršáková v.r. 
                                                                                                                    podpis riadite�ky školy 
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                                                                                                                       Príloha �.1 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Pivonková 9, 821 01 Bratislava
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RADA ŠKOLY  PRI MATERSKEJ ŠKOLE PIVONKOVÁ 9, 821 01  BRATISLAVA 

                                                          VYJADRENIE 

   Rada školy pri Materskej škole Pivonková 9 s elokovanými pracoviskami  

na Astrovej �.5,  Nevädzovej �.12 a Šalviovej �.5  vyjadruje  nasledovné stanovisko 

k  „ Správe  o  výchovno – vzdelávacej  �innosti  a  podmienkach  Materskej  školy  

                    Pivonková 9, Bratislava za školský rok 2018/2019  
  

Riadite�ka materskej školy Eva Kršáková bola pozývaná na všetky zasadnutia rady 

školy  a aj sa ich zú�ast�ovala.  Systematicky  a priebežne vyhodnocovala výchovno- 

vzdelávaciu  �innos�, materiálno – technické  zabezpe�enie  i  spoluprácu  s rodi�mi. 

Všetky  body , vychádzajúce z  jej  správy,  sme  prerokovali,  schválili a sú v súlade 

s potrebami Materskej školy Pivonková 9  a jej   elokovanými pracoviskami.  

So  všetkými  bodmi  zo  správy  sa  stotož�ujeme i  vzh�adom  k  tomu, že sme tiež  

prispeli  k nap��aniu potrieb materskej školy a splnili ciele, vytý�ené v koncep�nom 

zámere rozvoja školy.  Vyjadrujeme plný súhlas s uvedenou správou. 

                                                                                        Mgr. Iveta Na�ová  v.r.                                                                        
                                                                                 predseda Rady školy pri Materskej škole 
                                                                            Pivonková 9 

V Bratislave  09.09.2019 
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Príloha �. 2 

           Rozbor hospodárskej �innosti  za rok 2018 



Materská škola, Pivonková 9, 821 01 Bratislava 

ROZBOR   HOSPODÁRSKEJ   �INNOSTI   ZA   ROK   2018 



-1- 

Materská škola Pivonková 9, 821 01 Bratislava 

Materská škola je rozpo�tová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej sú�as�ou sú 
elokované triedy v objektoch: Astrová ul.�. 5, Nevädzová ul.�.12, Šalviová ul.�. 5, 
v zria�ovate�skej pôsobnosti Mestskej �asti Bratislava – Ružinov, ktorá je zapojená na 
rozpo�et zria�ovate�a. 

Materská škola ako predškolské zariadenie dop��a rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu 
�innos� zameranú na všestranný rozvoj osobnosti die�a�a, jeho sociálno – emocionálny, 
fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitos�ami. 

Materská škola je využívaná de�mi a zamestnancami školy. Priestory, ktoré škôlka nevyužíva 
sú 3 školnícke byty. 
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1. Plnenie ukazovate�ov plánu a rozpo�tu 
A. 
Stav zamestnancov k 31.12.2017:   50,8785 
Z toho: MŠ – pedagogickí zamestnanci:   29,5836 
- nepedagogickí zamestnanci    10,017 
- školská jedále�     11,2779 
   

B.  
�erpanie finan�ných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy k 31.12.2018: 
553 271,59 €. 
Priemerná mzda v roku 2018 -  906,17 € 

MŠ a ŠJ 
Rozpo�et na mzdy a odvody bol v sledovanom období na MŠ a ŠJ: 
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania 549 959,00 €
Odvody do poistných fondov 190 105,00 €

Skuto�né �erpanie 
MŠ 
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania 456 817,09 €
Odvody do poistných fondov 160 963,31 €

Skuto�né �erpanie 
ŠJ 
Tarifné platy a ostatné osobné vyrovnania 96 454,50 €
Odvody do poistných fondov 34 588,20 €

C. 
�erpanie finan�ných prostriedkov na dohody 11 360,00 €

2. Plnenie ukazovate�ov rozpo�tu 
A. Príjmy 

Príjmy z prenájmu bytov 2 183,27 €
Poplatky za MŠ 54 456,66 €
Príjem z réžie 35 509,51 €
Stravné 78 232,25 €
Úroky na bank.ú�toch 0,00 €
Dobropisy z energií rok 2017 16 297,37 €
Z ro�ného zú�tovania poistného 5 211,15 €
Z nedoplatkov energií - byty 567,62 €
Granty 0,00 €
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B. Výdavky  
�erpanie rozpo�tu v roku 2018 bolo pre MŠ a ŠJ 1 035 662,68 €. Nako�ko bol rozpo�et 
stanovený vo vyššom objeme na MŠ ako bola reálna potreba na ŠJ, na rozpo�te MŠ a ušetrilo  
a na rozpo�te ŠJ sa na niektorých položkách pre�erpalo. Celkovo bolo �erpanie rozpo�tu 
hospodárne, ú�elové a všetky finan�né operácie boli opodstatnené. 
V tomto rozpo�te je zahrnuté �erpanie finan�ných prostriedkov z dobropisov a z príjmov za 
odvedené nedoplatky za energie z predchádzajúcich rokov (byty) 16 653,00 €. Dotácia od 
zria�ovate�a – na rekonštrukciu rozvodov a údržbu budov 9 071 €, dotácia a �erpanie na 
predškolákov 17 538,00 €, 8 605,00 – vzduchotechnika v ŠJ – kapitálové výdavky od 
zria�ovate�a. 
Rozpo�et bol v súlade so zákonom vy�erpaný. 

610 a 620 Mzdy a odvody do poistných fondov 

Rozpo�et na mzdy pre MŠ bol 616 313,00 €. �erpanie bolo 617 780,31 €. V tomto rozpo�te 
sú zahrnuté aj odmeny De� u�ite�ov 238,00 €, z toho �erpanie predškoláci 9 779,79 €, 
jubilejná odmena 1 280,59 €. 

Rozpo�et na odvody do poistných fondov pre MŠ 159 258,00 €. Skuto�né �erpanie 
160 963,31 €. V tomto rozpo�te sú zahrnuté aj finan�né prostriedky z preplatkov z ro�ného 
vyú�tovania poistného 1 704,79 € (tieto finan�né prostriedky nie sú rozpo�tované). 

ŠJ 
Rozpo�et na mzdy pre ŠJ 92 904,00 €, skuto�né �erpanie 96 454,50 €.  

Odvody do poistných fondov rozpo�et 30 847,00 €, �erpanie rozpo�tu 34 588,20 €.  

MŠ  
630 
Rozpo�et na položku 63xxx bol 175 436,00 €, skuto�né �erpanie 169 347,12 €. Financie 
z nedo�erpaného rozpo�tu boli použité na dofinancovanie rozpo�tu pre ŠJ. V rozpo�te 
a �erpaní je zahrnuté aj dotácia a �erpanie z dobropisov a nedoplatkov energií 
predchádzajúcich rokov (byty) . Dobropisy boli z predchádzajúceho kalendárneho roku 2017 
za plyn a tepelnú energiu, z financií predškoláci. 

Položka 632 xxx – energie �erpanie MŠ 

Elektrická energia 6 882,90 €
Plyn 14 531,43 €
Tepelná energia 23 299,03 €
Vodné a sto�né 3 248,31 €
Tepelná energia z dobropisu 8 608,05 €
Poštovné poplatky, televízia, internet 2 618,14 €
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Položka 633 xxx - materiál 
�alšie �erpanie na rozpo�tovej položke 633 xxx – rozpo�et 38 370,00 €, skuto�né �erpanie 
39 937,82 €. Finan�né prostriedky boli použité na interiérov vybavenie pre MŠ, zakúpenie 
výpo�tovej techniky, vybavenie priestorov MŠ, kancelárske potreby a materiál, �istiaci, 
hygienické a dezinfek�né prostriedky, posypový, vodoinštala�ný a elektroinštala�ný materiál,  
odborná literatúra, materiál na výchovu a vyu�ovanie, OPP, poste�ná bielize�, zabezpe�enie 
pitného režimu, softvér a licencie, benzín do kosa�ky. V tomto �erpaní je zahrnuté aj �erpanie 
finan�ných prostriedkov na predškolákov na materiál na výchovu a vyu�ovanie 9 326,21 €. 

Položka 635 xxx – rutinná a štandardná údržba – rozpo�et 26 402,00 €, �erpanie rozpo�tu 
26 402,96 €.  V tomto rozpo�te a �erpaní sú zahrnuté finan�né prostriedky od zria�ovate�a na 
údržbu priestorov a rozvodov v sume 9 071,00 €. 

636 xxx – prenájom rohoží, prenájom magio box, uterákové rolky – rozpo�et 6 370,00 €, 
�erpanie 6 370,93 €. 

637 xxx – ostatné tovary a služby – rozpo�et na položku 37 318,00 €, �erpanie rozpo�tu 
37 343,41 €. Z rozpo�tu sa �erpalo na : školenia, práce technika BOZP a PO, odvoz 
a likvidácia odpadu zeleného, výrub stromov, revízie, ochrana objektu, poplatky a odvody 
súvisiace s vedením ú�tov vo VUB, stravné 55%, poistné budov, žiakov, povinná tvorba SF, 
odmeny z mimopracovného pomeru, OLO. 

642 xxx – transfery – Rozpo�et 2 434,00 €, �erpanie rozpo�tu 2 433,75 € : odchod do 
starobného dôchodku 1 591,00 €, vyplatené náhrady príjmu PN – 842,75 €. 

Školská jedále�

632 xxx – energie rozpo�et 10 790,00 €, �erpanie 10 789,65 € (�erpanie bolo dofinancované 
z ušetrených financií na rozpo�te MŠ) 

Elektrická energia 1 537,16 €
Plyn 1 190,00 €
Tepelná energia 4 957,76 €
Vodné a zrážky 2 894,50 €
Telefón, poštovné a telekomunika�né služby 2 01,14 €

Položka 633 xxx – materiál 
Rozpo�et 93 762,00 €, �erpanie 84 280,14 €. Finan�né prostriedky boli použité na vybavenie 
stravovacích zariadení, �istiace, hygienické a dezinfek�né prostriedky. Do rozpo�tu vstupujú 
v tomto roku aj výdavky na potraviny hradené z príjmu za stravné od rodi�ov. 



Položka 635 xxx – rutinná a štandardná údržba – rozpo�et 6 152,00 €, �erpanie 6 151,90€. 
V rozpo�te a �erpaní sú zahrnuté aj finan�né prostriedky z príjmov minulých rokov 3 346,14 
€ - použité na údržbu priestorov ŠJ. 
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Kapitálové výdavky - 8 605,00 – vzduchotechnika v ŠJ – kapitálové výdavky od 
zria�ovate�a. 

Položka 637 xxx – služby – rozpo�et 3 567,00 €, �erpanie rozpo�tu 4 615,56 €. �erpanie 
finan�ných prostriedkov na služby, povinný prídel do SF, odvoz a likvidácia odpodu. 

Položka 642 xxx – transfery – rozpo�et 413,00 €, �erpanie rozpo�tu 412,61 € - náhrada príjmu 
za PN. 

3. Neproduktívne náklady 
Pokuty a penále      25,54 € 

4. Stav a pohyb poh�adávok a záväzkov 

323 000 – krátkodobé rezervy 0,00 €
325 000 – ostatné záväzky 0,00 €
326 000 – nevyfakturované dodávky 0,00 €
331 001 - zamestnanci 32 895,01 €
331 003 - OON 280,00 €
336 000 – odvody do poistných fondov 20 482,26 €
342 000 – da� zo mzdy 4 271,09 €
351 000 – zú�tovanie odvodov z príjmov RO 22,84€
351 101 – úroky na PU 0,00 €
351 103 – nedoplatky za energie byty 4 011,50 €
354 000 – zú�tovanie z financ. z rozpo�tu 
obce 

0,00 €

355 000 zú�tovanie transf. z rozpo�tu obce 
Kone�ný stav k 31.12.2016 745 939,06 €
357 000 – zú�tovanie rozpo�tu ŠR 0,00 €
372 000 – transfery a ostatné zú�tov.(dary) 4,40 €
378 000 – iné poh�adávky /poplatky/ 0,00 €
378 800 – poh�adávky ŠJ 158,83 €
379 000 – iné záväzky (HV ŠJ) 4 156,82 €
381 000 – náklady budúcich období 5 941,38 €
383 000 – výdavky budúcich období 135,77 €
384 250 – výnosy bud. období 0,00 €
385 000 – príjmy budúcich období 0,00 €
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5. Fondy a ú�ty organizácie 
A. Sociálny fond 

Stav ú�tu k 1.1.2018 5 831,62 €
Tvorba 
Povinný prídel z miezd rok 2018 5 948,05 €
SPOLU 11 779,67 €
�erpanie 
Stravovanie zamestnancov 1 317,20 €
Regenerácia zamestnancov 5 210,00 €
�erpanie na jubileá 240,00 €
�erpanie spolu 6 767,20 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 5 012,47 €

B. Ú�ty organizácie 

Stav ú�tov organizácie k 31.12.2018 

Príjmový ú�et 22,84 €
Výdavkový ú�et 146,87 €
Darovací ú�et 57 932,76 €
Depozit 0,00 €
Ú�et ŠJ Astrová 191,31 €
Ú�et ŠJ Nevädzová 724,22 €
Ú�et ŠJ Šalviová 153,19 €
Ú�et ŠJ Pivonková 1 359,79 €

Záver: 

Finan�né prostriedky boli použité na nevyhnutný chod materskej školy. 
Celkovo môžeme zhodnoti� �erpanie pridelených finan�ných prostriedkov ako efektívne 
a ú�elné. Finan�né prostriedky boli použité na hladký a nevyhnutný chod materskej školy. 
�erpanie rozpo�tu za rok 2018 bolo na 100,0%.  

Tabu�ková �as�
Obsahuje tabu�ky �. 1,2,3. 

Bratislava, 29.03.2019  



         Eva Kršáková v.r. 
         riadite�ka MŠ 
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Zú�tovanie finan�ných vz�ahov so zria�ovate�om za rok 2018

Výdavkový ú�et 1815415455/0200 
Dotácie  rok 2018 959 127,34 €
Výdavky za rok 2018 ** 1 027 058,02 €
V tom: 
Rozpo�tové bežné výdavky 944 023,46 €
Predškoláci 19 106,00 €
Z minulých období – dobropisy 18 368,35 €
Z rozpo�tu M� referát prevádzky – bežné 
výdavky 

9 071,33 €

Kapitálové výdavky z MŠ referát prevádzky 8 605,00 €
Kapitálové výdavky z preklasifikovaných 
bežných výdavkov 

0,00 €

Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 146,87 €
Odvod zostatku na MiU 20.03.2019 146,87 €
zostatok 0,00 €

Príjmový ú�et 1815448054/0200 
Odvod príjmov v r. 2018 na MiU 193 991,35 €
Plnenie príjmov 194 014,19 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 22,84 €
Odvod zostatku na MiU 20.02.2019 1 034,71 €
Zostatok z roku 2018 0,00 €

Ú�et darovací 2586582755/0200 
Po�iato�ný stav ú�tu 4,40 €
Prevod z Výd.ú�tu na mzdy a odvody 
20.12.2018 

57 928,34 €

Mzdy a odvody 57 928,34 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 57 932,76 €
Úhrady mzdy a odvody 07.01.2019 57 928,34 €
Zostatok na ú�te 4,40 €

Ú�et sociálny fond 1815444651/0200 
Stav ú�tu k 1.1.2018 5 831,62 €
Tvorba 
Povinný prídel z miezd rok 2018 5 948,05 €
SPOLU 11 779,67 €
�erpanie 
Stravovanie zamestnancov 1 317,20 €
Regenerácia zamestnancov 5 210,00 €



�erpanie na jubileá 240,00 €€
�erpanie spolu 6 767,20 €
Kone�ný stav ú�tu k 31.12.2018 5 012,47 €
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Potravinové ú�ty 
Kone�ný stav k 31.12.2018 
Ú�et ŠJ Astrová  191,31 €
Ú�et ŠJ Nevädzová 724,22 €
Ú�et ŠJ Šalviová 153,19 €
Ú�et ŠJ Pivonková 1 359,79 €

**

V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MÚ (nižšie dotácie) a výdavkami organizácie 
a to z dôvodu, že zria�ovate� sa rozhodol o nepresúvaní finan�ných prostriedkov za stravu 
detí na príjmový ú�et . 
Finan�né prostriedky zostali na ú�te ŠJ, z ktorého sa priamo nakupovali potraviny a vracali 
preplatky za stravu detí. 

Vypracovala: Heisterová Katarína 

V Bratislave, 29.03.2019 

         Eva Kršáková v.r. 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach materskej školy za školský rok  2018/19 

 
 
 

I.  
a)       Základné údaje   
 
 
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Stálicová 2,  821 02 Bratislava 
Telefónne číslo  02/ 43421470 
Faxové číslo  02/ 43335428 
Internetová adresa školy  riaditelka@habarka.sk 
Elektronická adresa školy  
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
         Vedúci zamestnanci materskej školy 
 
 
Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 

Riaditeľ materskej školy  Katarína  Malovcová riaditeľstvo- Haburská 6 
Zástupca riaditeľa pre elok. triedy Iveta  Palatinusová Stálicová 2 
Vedúce školskej jedálne  Silvia  Novomeská Haburská 6 
 Alena  Somolányiová Stálicová 2 

 
           Údaje o rade školy  
 
Termín ustanovenia rady školy  13.10.2016 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda rady školy  Mgr.Silvia Novomeská Nepedagogic.zam. 
Podpredseda rady školy  Beáta  Rafajová pedagógov 
Zapisovateľ  Ing..Lea  Hradecká rodičov 
Členovia  Martina Haršanyová rodičov 
 Lívia  Ballonová rodičov 
 Mgr.Silvia Roskošová,PhD. rodičov 
 Valentína Schulczová pedagógov 
 Ing.Vladimír Sirotka ,PhD. poslancov 
 Ing.Martin Patoprstý poslancov 
 Mgr.Maroš  Mačuha,PhD poslancov 
 Ing. František Bolgáč poslancov 
Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
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 Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov  Meno vedúceho  
Metodické odd. MÚ MČ BA- Ružinov Mgr. Viera Kováčová, Mgr. Janka Lukáčová,             

Mgr. Eva Pindjaková 
Pedagogicko-psychologická poradňa PhDr. Iva Heribanová, Mgr .Michaela Trúchla 
SIC – špeciálny pedagóg Mgr. Miroslava Robinson 
Občianske združenia  OZ STÁLICA,  OZ  HABARKA,   
Rada školy pri MŠ Stálicová 2 
Metodické združenie 

Predseda : Mgr. Silvia  Novomeská 
Vedúca   : Mgr. Lucia  Belková 

 
 
b)     Údaje o počte detí  

 
 Počet 

tried 
Počet detí 

spolu 
 Z toho 
začlene  
né 

Z toho počet  
predškolákov 

Počet detí 
s OPŠD 

 Materská škola  Stálicová 2 7 151 0 43 7 

 El. triedy                 Haburská 6 5 121 0 41 6 

Spolu: 12 272 0 84 13 
 

 
c)     Údaje o počte zapísaných detí  

 
Celkový počet zapísaných ( máj)                     179 
Počet odkladov OPŠD (po ukončení vyšetrení)                     17  

 
d) –––––––––––––––––––– 
 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2018 /2019 ukončilo predprimárne vzdelanie  76 detí.  
 
· Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces 
   

V našej materskej škole sme pracovali podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho 
programu pre MŠ. Obsah tohto ŠVP sme konkretizovali na podmienky našej MŠ 
a zapracovali ich do školského vzdelávacieho programu „Škôlka plná zábavy“, kde sme sa 
zamerali na : 
 

1. Estetickú  výchovu  – Hv, Vv 
2. Dramaticko  - tanečnú výchovu 
3. Tanečno – pohybovú výchovu 
4. Environmentálnu výchovu 
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Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval na základe vymedzených vzdelávacích oblastí: 
 
 

ü Jazyk a komunikácia 
ü Matematika a práca s informáciami 
ü Človek a príroda 
ü Človek a spoločnosť 
ü Človek a svet práce 
ü Umenie a kultúra 
ü Zdravie a pohyb 

 
Ciele týchto vzdelávacích oblastí boli vymedzené výkonovými  štandardami, ktoré sme plnili 
počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

     
 
 

· Krúžková činnosť materskej školy 
 

Stálicová 2 -         tanečný krúžok 
 

Haburská 6  -    výtvarný krúžok,  grafomotorika pre predškolákov, hra   s písmenkami,    
zobcová flauta, mažoretky    

                                     
 
Cudzí jazyk 
 
 Anglický jazyk Počet detí ................... 

jazyk 
Počet detí 

 MŠ                Stálicová 2          áno             82   
 El. triedy       Haburská 6          áno             83   
 Spolu detí            165   
 
 
Nadštandardné aktivity materskej školy  
 
Stálicová 2 -    spevácky krúžok –„ Škovránok“, tanečný krúžok - folklór , AJ, 
                         zumba pre deti,  ŠvP – zimná, letná, korčuľovanie , plávanie 
 
Haburská 6 -  ľudové tance, malé javiskové formy,  AJ ,  spevácky krúžok – „Škovránok“,       
                         gymnastika, zumba pre deti,   ŠvP – zimná, letná, korčuľovanie, plávanie 
 
  

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 Priemerná dochádzka  
 MŠ                  Stálicová 2             14,6 
 El. triedy         Haburská 6             18,94 
 Spolu             16,8 
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Účasť materskej školy na súťažiach 
 

· Výtvarné   - Slovensko – krajina v srdci Európy, Svet okolo nás, Vesmír očami detí, 
Farebná stopa,  Čáry - máry , Žitnoostrovské pastelky, Zelený svet, Rozprávočka 

· Olympijské hry 2019 - RšK  / MŠ Stálicová 2 - 25.06.2019  
a EP Haburská 6 - 27.06.2019/                                                                                                      
   
 

 
f) Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy 
  
· Školský vzdelávací program „Škôlka plná zábavy“ 
· Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD 
· Stimulačný program pre deti s OPŠD – PhDr.Iva Heribanová, Mgr.Miroslava 

Robinson 
· Rozvíjanie grafomotorických  zručností detí – Mgr. Simona Karaffová 
· Písmenká – Laura Majerníková 

 
 
 
 

g) Údaje o počte pedagogických zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
 
Pedagogickí zamestnanci 
školy 
 

Z toho  
začínajúci ped. 
zam. 

Z toho samostatní 
ped. zam. 

Z toho zamestnanec 
s I. atestáciou 
1.kvalif.skúška 

Z toho zamestnanec 
s II. atestáciou 

                24        1               23         5           0 
     
     
     

 
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom  

      roku  
        
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich sa 
  
Integrácia digitálnych technológií do 
predškolského kurikula 

                    3 

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti, príprava na 
rozvoj čitateľskej zručnosti žiakov v ZŠ 

                     2 

Hry, piesne a ľudové zvyky                      1 
Informačno komunikačné technológie                      2 
Rytmika v jazykovej gramotnosti                      2 
Matematika vo svete predškoláka                      3 

Didaktické možnosti využívania autokreatívnych 
kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ 

                     1 
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i) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

 
ü  Aktivity organizované materskou školou 

 
ü Nová scéna „Bajaja“ 
ü Divadelné predstavenia v MŠ /1-2 x mesačne/“ 
ü Tekvičkové slávnosti 
ü Projekt –„ Zdravé oči už v škôlke“ 
ü Deň škôlky – tvorivé dielne s rodičmi 
ü Zimná škola v prírode – lyžiarsky výcvik  - Oravská Polhora  62 detí 
ü Letná škola v prírode hotel Studnička Oravská priehrada 84 detí 
ü Vianočný deduško+ Mikuláš v MŠ 
ü Vianočné besiedky 
ü Vianočné posedenie s bývalými zamestnankyňami + dôchodcovia 
ü Karneval v MŠ 
ü  Deň matiek – vystúpenie detí v  Senior klube 
ü Environmentálna výchova – Chodilovci 4 témy  (voda, pole, les, poníky  
ü Kinológovia 
ü Návšteva ZŠ – Drieňová, Medzilaborecká  a Ostredková 
ü Návšteva knižnice – marec 
ü Hudobný výchovný koncert – Fidlikanti, Hlbockí 
ü Besiedky ku  Dňu matiek 
ü Otvorené hodiny z AJ, hudobno-pohybovej výchovy,  speváckeho krúžku, zumby   

pre deti, tanečného krúžku, gymnastiky 
ü MDD – športovo – súťaživé dopoludnie                 
ü Výlet loďou – predškolské triedy  
ü Noc v materskej škôlke 
ü Mobilné planetárium, sférické kino 
ü Deň otcov – zábavno-športové popoludnie s rodinami 
ü Rozlúčkové slávnosti s predškolákmi, vynášanie tabla 
ü Separujeme so Šmudlom – separovaný zber batérii 

 
 

ü Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
 
 

ü Výtvarné súťaže 
ü Olympijské hry v MŠ 2019 - RŠK 
ü RŠK – predplavecký výcvik /82 detí/, korčuľovanie /83 detí/,  lyžovanie  

/v spolupráci s CK AZAD/ 
ü ŠVP – letná /Oravská priehrada /v spolupráci s CK AZAD/ 
ü Bylinkovo-zeleninová bio záhrada 
ü Separácia skla, plastu a zber papiera 
ü MÚ MČ Ružinov - tanečné vystúpenia detí pri uvádzaní novorodencov  

do života 
ü Vystúpenia pre deti z onko-oddelenia NsP Kramáre /2x-Vianoce, MDD/ 
ü Vystúpenie detí v Domove sociálnych služieb –  Senior klub 
ü Spolupráca s Firmou Dell , HP, Siemens /renovácia oplotenia/ 
ü Brigády v areáli šk. dvora za pomoci rodičov 
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j) Projekty, do ktorých je materská škola zapojená 

 
 
      V tomto šk.roku 2018 / 2019 sme neboli zapojený do projektov. 
 
     

k) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 
V školskom roku 2018 / 2019 sme nemali ŠŠI 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

 
STÁLICOVÁ 2 :  Sedem samostatných tried s príslušenstvom,  spálne , priestranná školská 
záhrada. 
Z rozpočtu aj z financií OZ Stálica sme dokupovali učebné pomôcky, výtvarný materiál 
a hračky pre deti do tried i na školský dvor. Svojpomocne i za pomoci pracovníkov z firmy 
DELL a HP sme obnovili náter oplotenia a preliezačiek v areály školy.  
Z rozpočtu školy sme zakúpili hmlovisko a bezpečnostné kocky. 
Do dvoch tried  sme dali zhotoviť a namontovať bezpečnostné  kryty na radiátory.  

 
HABURSKÁ 6 – alokované pracovisko :   Päť samostatných tried s príslušenstvom,              
4 spálne / 1 trieda zo služobného bytu – bez spálne/, jedáleň, priestranná školská záhrada.  

      Do areálu školskej záhrady sme zakúpili detské preliezačky –hrad a vláčik, pod ne sme      
      položili bezpečnostné dopadové kocky. 

Z rozpočtu školy sme zakúpili sme dali zhotoviť hmlovisko s bezpečnostnou dopadovou 
plochou a interaktívnu tabuľu. 
Z prostriedkov  OZ – z 2% z daní  sme priebežne dokupovali hračky a UP do tried.  
Do krojovne sme dali zhotoviť z financií  OZ Habarka  dievčenské kroje a čižmy.  Do spálne 
rodičia zakúpili nový koberec.    

 
 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti    
materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa o hospodárení  
za   predchádzajúci   kalendárny rok)  
 
 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy  
na príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
Zámerom nášho predškolského zariadenia neustále zabezpečovať deťom dosiahnutie 
optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej úrovne rozvoja osobnosti ako základ 
pripravenosti na školské vzdelávanie a na ďalší život v spoločnosti. Kládli sme dôraz  
na upevňovanie záujmu o estetickú výchovu, ľudové umenie a rozvíjanie športovo – 
pohybových  schopnosti v záujmových krúžkoch. 
Prácou na projekte v environmentálnej oblasti sme sa snažili doviesť deti k pochopeniu 
dôležitosti ochrany životného prostredia a viedli ich k láske k prírode. 
Stanovené  úlohy sme plnili podľa harmonogramu. Výsledky práce boli odprezentované            
na rôznych súťažiach, výstavách a  kultúrnych podujatiach.  
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o) Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 
 

· dobré výsledky  
 

ü kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu 
ü efektívne a odborné riadenie s fungujúcou spätnou väzbou 
ü využívanie IKT 
ü prezentácia školy prostredníctvom detských prác a vystúpení pri rôznych 

príležitostiach v nasledujúcich oblastiach : 
ü tanečnej 
ü hudobno-speváckej oblasti, 
ü literárno – dramatickej,  
ü výtvarnej 
ü športovo - pohybovej oblasti,  
ü environmentálnej oblasti 

ü v oblasti spolupráce s rodičmi a širokou verejnosťou 
 
  

· nedostatky vrátane návrhov opatrení 
 
Vhodnou  motiváciou ,  priateľskou a akceptujúcou atmosférou predchádzať fluktuácii          
zamestnancov. 

 
 
  
II.   
 Ďalšie informácie o škole 
 
a) Psychohygienické podmienky 

 
Deti a tiež zamestnanci MŠ mali zabezpečené dostatočné psychohygienické podmienky. 
Bola im poskytnutá spolupráca s odborníkmi poradenských zariadení, ako aj činnosti 
preventívneho charakteru, ktoré vychádzali z ich požiadaviek. 

 
Dodržiavali sme   trojhodinové  intervaly stravovania. Deti mali zabezpečený celodenný 
prístup k pitnému režimu. Deťom  sme podávali nesýtené minerálne vody, čistú pitnú vodu 
a jablkový džús z projektu „Školské  ovocie“. 
Po stolovaní sme realizovali výplach ústnej dutiny. 
Popoludňajší spánok u predškolákov bol  postupne skracovaný  a nahradený pokojnými 
činnosťami. 
Pri výmene posteľnej bielizne - 21 dní a uterákov – týždenne boli dodržiavané stanovené 
hygienické predpisy.  

 
b) Voľnočasové aktivity školy 
 

· Besiedky pre rodičov – vianočné, ku Dňu matiek, rozlúčkové slávnosti 
· Vystúpenia detí na MÚ, v klube seniorov, v DFN na Kramároch 
· Vystúpenie detí  pre naše dôchodkyne – bývalé zamestnankyne 
· Škola v prírode – letná na Oravskej priehrade 
· Škola v prírode – zimná, lyžiarsky výcvik v Oravskej Polhore 
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· Deň otcov – zábavné športové popoludnie s gulášom, grilovačkou a ochutnávkou 
nátierok a koláčov 

· Brigády na skrášlenie areálu školy - jar, jeseň 
 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 
 

· Stretnutia výboru OZ  / Stálica,  Habarka / 
· Triedne schôdzky rodičov pravidelné – plánované, mimoriadne 
· Poradenská činnosť CPPPaP  
· Logopéd  a psychológ zo   SIC – Stálicová 2 
· Logopéd z ASOBI 
· Konzultačné hodiny pre rodičov 
 

 
Príprave  detí na vstup do ZŠ sa venovala veľká pozornosť , najmä  deťom  s OPŠD . 
 

      Spolupráca s rodičmi a verejnosťou bola na veľmi dobrej úrovni. Pedagógovia poskytujú     
      poradenstvo prostredníctvom konzultačných hodín podľa potrieb rodiča. 
      Školská psychologička z CPPPaP a špeciálny pedagógovia zo SIC poskytovali  odbornú     
      pedagogicko-psychologickú a logopedickú starostlivosť, stimulačný program . 
      
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 
Vzájomný vzťah školy a rodičov je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sa ochotne podieľajú 
na aktivitách a materiálnej pomoci . Sponzorsky, tiež prostredníctvom  OZ Stálica  
a OZ Habarka , a tiež 2% z daní sa spolupodieľali na výchove a vzdelávaní detí,  
na zabezpečení nadštandardných  aktivít a výletov, kultúrnych podujatí v MŠ i divadlách 
v Bratislave, besiedok, rôznych slávností, ktoré škola počas roka usporiadala.  
Spoluprácu so zriaďovateľom,  občianskymi združeniami je veľmi dobrá.  Prejavilo sa to 
napr. pri skvalitňovaní materiálnych podmienok školy.   S metodickým združením,  Radou 
školy ,  Ružinovským športovým klubom a knižnicou hodnotíme spoluprácu  ako dobrú 
a podnetnú. Prejavilo sa to napr. pri skvalitňovaní materiálnych podmienok školy.  
Spolupráca s CPPPaP bola zameraná na poradenstvo pri deťoch s OPŠD, ktorú hodnotíme 
pozitívne a na veľmi dobrej úrovni. Pri vyskytujúcich sa problémoch detí sme konzultovali 
vzniknuté situácie individuálne.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pedagogickej rade prerokované dňa    24.06.2019  
 
Rade školy predložené dňa    
 
podpis predsedu rady školy ................................................................. 
 
Schválené zriaďovateľom dňa ...................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
 
Bratislava – Ružinov  č. ........................... 
 
V Bratislave dňa ..................................    
 
 
 
 
 
                                                                                   pečiatka 

     
 
 
 
                                                            
podpis riaditeľky materskej školy                 



   

 

                                                                                                                     Príloha č.1 
 
 
 
 
 

Materská škola Stálicová 2,  821 02 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vyjadrenie rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    



   

 

      
 

RADA  ŠKOLY  PRI  MŠ  STÁLICOVÁ 2 ,  821 02  BRATISLAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYJADRENIE RADY ŠKOLY 
 
 
 
 
 
 
Rada školy pri MŠ Stálicová 2, 821 02 Bratislava si vypočula 
Správu o výchovno- vzdelávacej práce  a podmienkach zariadenia, ktorú predniesla 
pani riaditeľka Katarína Malovcová. Rada školy súhlasila s prednesenou správou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          „v.r.“ 
Bratislava  27.08.2019                 Mgr. Silvia Novomeská 
                                                                                                              predseda RŠ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

Príloha č. 2 
 
 
 
 

Materská škola Stálicova 2,  821 02 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bratislava, 27.4.2019                                                
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Ú v o d 
 
Materská škola Stálicová, je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Je materskou školou s právnou subjektivitou, ktorá 
je napojená na rozpočet zriaďovateľa.  
MŠ Stálicová 2 Bratislava, tvoria dve materské školy (na Stálicovej 2 a  Haburskej 6) 
a k nim patriace školské jedálne.  
 
Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré dopĺňa rodinnú výchovu a vzdelávaciu 
činnosť zameranú na všestranný rozvoj dieťaťa a predškolskú výchovu detí. 
 
Kapacita materskej školy  je 264 detí. Skutočný stav detí, ktoré MŠ navštevujú  
k 31.12.2018 je 272 detí. Rozdelené sú do 12 tried,  ktoré sú vedené kvalifikovanými 
pracovníčkami. 
 
Kapacita  materskej školy   je využitá na 100 %. 
 
Všetky triedy patriace do tohto právneho subjektu , sú materiálne a technicky vybavené 
na veľmi dobrej úrovni. 
 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu: 

 
 

A. Plán práce 
- stav zamestnancov k 31.12.2018 /priem.prepoč.ev.počet/             38,6 
   z toho MŠ – pedagogickí zamestnanci                                           24,0              

                                    - nepedagogickí zamestnanci                                         6,6 
                                      ŠJ                                                                                  8,0 

 
 
 
 
 B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za                                                                                          

            rok  2018                                                                                         
             – tarifné platy  vrátane náhrad                                                 300 078,97 € 
               - príplatky                                                                                   58 184,52 € 
                       z toho osobný príplatok                                                      30 554,29 € 
                - odmeny                                                                                    57 338,00 € 
                                      
             Priemerná mzda za rok 2018 je  897,95 € . 
 
             
 
 C. Čerpanie finančných prostriedkov na dohody v roku 2018 je vo výške  9 450,00 €. 
      Prostriedky boli použité ako odmeny za vykonané  údržbárske práce  realizované  
      na MŠ Stálicova 2 a záhradnícke práce na MŠ Haburská 6.. 
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2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
A. Príjmy 
 
Schválený aj upravený rozpočet príjmov na rok 2018 má MŠ Stálicová vo výške  
147 280,00 € 
 
Plnenie príjmov za rok 2018 je  vo výške              157 962,93 €   
Z toho – príjmy z prenájmov                                     3 670,71 € 
           -  poplatky rodičov za MŠ                           43 401,84 € 
           -  poplatky za stravné                                   73 475,07 € 
           - príjem z predaja služieb                             27 048,23 € 
           -  úroky banky                                                     42,37 € 
           - ostatné príjmy                                            12 903,53 € 
 
Dosiahnuté príjmy sú mesačne poukazované na príjmový účet MČ Bratislava - Ružinov.  
Zostatok na účte k 31.12.2018 je 215,75 €, ktorý bol poukázaný na účet zriaďovateľa dňa 
22.1.2019.  
Od poplatkov  sú v zmysle zákona, oslobodené  5-ročné deti, ktoré majú jeden rok pred 
plnením školskej dochádzky.  
 
 
B. Výdavky 
 
 

        Upravený rozpočet  na výdavky pre rok 2018 sme mali vo výške  833 308,00 €. 
        Z toho                                                                               
         -  na bežné výdavky sumu vo výške                                                  800 438,00  €                                                                                                
         -  na kapitálové výdavky                                                                     15 488,68 €                                                                                             
         - z toho zo štátneho rozpočtu                                                              20 161,00 € 
 
 
       Čerpanie výdavkov podľa kategórií a ekonomickej klasifikácie za rok 2018  bolo                                            
       nasledovné:                    
 

 
      Čerpanie  výdavkov spolu za rok 2018 sme mali vo výške  829 758,88 € . Zostatok na účte   
       k 31.12.2018 bol 71,22 €, ktorý sme poukázali na účet zriaďovateľa 22.1.2019.  
       Z celkovej dotácie sme čerpali prostriedky nasledovne: 

 
 

  Mzdové náklady  
 

Upravený  rozpočet                                                                   417 054,00 € 
Čerpanie                                                                                    415 962,70 €   
z toho–611–TP, vrátane náhrad                                                300 078,97 € 
            612 -  Príplatky                                                               58 184,52 € 
                       z toho osobné                                                       33 088,27 €  
            614 -  Odmeny                                                                57 338,00 € 
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Čerpanie pre  MŠ                                                                       337 867,78 €     
                      ŠJ                                                                            78 094,92 €             
 
 
620 Poistné zamestnancov  
Upravený rozpočet - MŠ                                                          124 011,00 € 
Čerpanie                                                                                   123 475,61 €   
Upravený rozpočet – ŠJ                                                             21 749,00 € 
Čerpanie                                                                                     22 021,19 €   
 
 
630 Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet                                                                     253 865,00 € 
Čerpanie                                                                                     249 195,82 €    
z toho: 

631– cestovné náklady                                                 0,0 € 
632 - energie, voda, komunikácie:                      63 941,04 €               
           - elektrická energia                                    4 553,19 € 
           - tepelná energia                                      46 719,65 € 
           - plyn                                                             735,24 € 
           - vodné, stočné                                          7 126,73 € 
           - telefón                                                     1 494,63 € 
           - poštové služby                                            358,15 € 
            
Čerpanie energií a komunikácie spolu:               63 941,04 €               
z toho MŠ                                                            57 440,25 € 
           ŠJ                                                                6 500,79 € 
 
 

Z celkového  čerpania finančných prostriedkov  na položke 630 – Tovary a ďalšie služby, 
ktoré je vo výške 249 195,82 €, sme použili  na položke 632 úhradu energií a komunikácie 
63 941,04 €.  Najväčšie čerpanie máme na položke  tepelná energia a to vo výške 
46 719,65 €.  

 
 
 

   633 – materiál 
           - interiérové vybavenie                                 5 759,71 € 
           - vybavenie prev. priestorov                         9 105,18 €                         
           - kancelárske potreby a materiál                   1 135,51 € 
           - čistiace prostriedky                                    6 917,17 € 
           - vodo, elektro materiál                                2 689,23 € 
           - knihy, časopisy, noviny                             1 004,03 € 
           - materiál pre vých. a vyučovanie              30 082,72 € 
           - pracovné odevy a pomôcky                       1 690,06 € 
           - palivá ako zdroj energie                               420,76 € 
             Materiál spolu                                       129 107,79 € 
             z toho MŠ                                                 58 923,69 € 
                        ŠJ                                                   70 184,10 € 
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Na položke 633 sme najviac finančných prostriedkov použili na vybavenie 
prevádzkových priestorov – 9 105,18 €. Za tieto prostriedky sme zaobstarali interaktívnu 
tabuľu s príslušenstvom, kopírovací stroj a mlhovištia  pre MŠ Stálicová aj pre ET 
Haburská. . 
Evidujeme tu aj nákupy na drobné vybavenie prevádzkových priestorov, ako je nákup 
návlekov, políc, kontajnerov pre skladovanie posteľnej bielizne, obrusy, návliečky 
kontajnery na hračky, kryty na radiátory . Tieto nákupy boli rozdelené na jednotlivé 
pracoviská.   
Na čistiace a hygienické potreby sme použili 6 917,17  € čo je spotreba ako pre MŠ tak 
i ŠJ na oboch pracoviskách. 
Obe materské školy a k ním patriace školské jedálne sú v permanentnom a plnom užívaní 
a preto vyžadujú i prostriedky na nákup vodo elektroinštalačného materiálu pre opravy 
a údržby objektov, posypový materiál, vo výške 2 689,23  €.  
Bežné opravy a údržby zabezpečuje  náš kmeňový pracovník a jeden pracovník – 
zamestnaný na dohodu.  
 

                              
635 -  rutinná a štandardná údržba 
          - údržba prístrojov,strojov                                151,92 € 
          - údržba stravov. zariadení                               109,54 € 
          - údržba softweru a výp. techn.                          39,24 €                                      
          - údržba traktora                                               415,40 € 
          - údržba budov MŠ                                       22 195,71 € 
 
Údržba spolu:                                                     25 689,55 € 
z toho MŠ                                                            25 226,77 €   
            ŠJ                                                                  462,78 € 
  

Na položke 635 – rutina a štandardná údržba sme  použili prostriedky vo výške  
25 689,55 €. Uvedené prostriedky boli použité na maľovanie tried a kuchýň, údržbu  
elektrospotrebičov, traktora a úpravy dopadových plôch  .  

                        
637 -  služby  
           - OLO                                                           1 659,00 €  
           - remeselné služby                                           327,00 € 
           - revízie a kontroly                                          892,90 € 
           - poplatky za ved.účtov                                1 174,04 € 
           - stravovanie                                                 8 890,62 € 
           - poistenie budov MŠ                                      740,00 € 
           - prídel do SF                                               3 559,54 € 
           - dohody /OON/                                           9 800,00 € 
           - tlačiarenské služby                                          77,74 € 
 
           Služby spolu                                               29 657,01 € 
            z toho MŠ                                                  26 507,87 € 
                        ŠJ                                                    3 149,14 € 
 

V položke služby – 637 sme použili prostriedky vo výške   29 657,01 €. Z toho: 
na povinné platby ako je poistenie budov MŠ, prídel do SF a poplatky banke . 
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Značnú časť v čerpaní tvoril príspevok na stravovanie všetkých pracovníkov. Tieto 
náklady predstavujú  sumu 8 890,62 €. Prostriedky boli použité aj na revízie a kontroly  
892,90  € a odpadu 1 659,00 €     .  
Dohody – OON boli čerpané v celkovej sume 9 800,00 € za údržbárske a záhradnícke 
práce.  

 
642 –  odchodné, náhrady za  PN          
           Čerpanie: 
                        -náhrady PN                                 3 614,88 € 
 
           z toho MŠ                                                  2 998,63 €       
                      ŠJ                                                       616,25 €                 

             
         Kapitálové výdavky v roku 2018 vo výške 15 488,68 €  boli použité na  projektovú 
         dokumentáciu , traktora a škrabky .      
                                                                               

 
V roku 2018 nám bol poukázaný príspevok zo štátneho rozpočtu na čiastočnú náhradu 
nákladov na výchovu detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky,  vo výške  20 161,00  €. 
Finančné prostriedky sme použili na pomôcky  na edukačnú činnosť  pre lepšiu prípravu 
na povinnú školskú dochádzku, rozširovanie zručnosti detí, ktoré hravou formou 
pomáhajú utvrdzovať vedomosti detí.    
           

 
 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
      Neproduktívne náklady Materská škola Stálicova za rok 2018 nemala. 
 

 
 
4. A. Záväzky 

- dodávatelia december                                           2 604,35 € 
- mzdy na vyplatenie december                            37 158,25 € 
- odvody  do poisťovní                                         23 045,90 €  
- daň                                                                       5 918,41 €   

 
 
                                                          

5. Fondy a účty organizácie 
A. Sociálny fond 

Počiatočný stav k 1.1.2018                                        1 023,60 € 
Tvorba – povinný prídel                                            3 559,54 € 
            - ostatné príjmy                                                     0,00 € 
Spolu:                                                                        4 583,14 € 
 
Čerpanie spolu:                                                         3 248,80 € 
- regenerácia pracovnej sily                                      1 970,00 € 
- stravovanie                                                             1 278,80 € 
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- odmeny pri životnom a pracovnom jubileu                  0,00 € 
- sociálna výpomoc                                                          0,00 € 
- ostatné čerpanie                                                             0,00 € 
Zostatok k 31.12.2018                                              1 334,34 € 

 
 
B. Účty organizácie 
Stav účtov organizácie k 31.12.2018 
Príjmový účet                                                                   215,75 € 
Výdavkový účet                                                                 71,22 € 
Depozitný účet                                                            66 122,56 €          
Účty  školských jedální spolu:                                      2 949,48 € 
v tom: 
ŠJ  Stálicová 2                                                               1 583,53 € 
ŠJ  Haburská 6                                                               1 365,95 € 
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Záver : 
Materská škola Stálicová 2 je materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje 
predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šiestich rokov. MŠ poskytuje celodennú 
starostlivosť , podľa požiadaviek rodičov aj poldennú. Navštevovalo ju v šk.roku 2018/2019    
272 detí. 
Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci materskej školy sú zameraní na vytvorenie 
podmienok na plnenie cieľov stanovených štatútom materskej školy a elokovaného pracoviska. 
Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci zohľadňovali 
potreby celkového rozvoja osobnosti detí a vyvážene rozvíjali psychomotorickú, kognitívnu, 
sociálno-emocionálnu i morálnu stránku detí. 
S pridelenými finančnými prostriedkami z MČ Ružinov sa snažíme narábať hospodárne, 
efektívne a účelne, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka oboch škôl a taktiež i plynulá 
prevádzka školských jedální. Počas celého školského roku 2018/2019 sme sa snažili financie 
šetriť, výdavky zúžiť na nevyhnutné. Plynulý chod pracovísk bol tak jako i v minulosti 
zabezpečený na veľmi dobrej úrovni, splnili sme všetky hygienické, bezpečnostné 
a prevádzkové predpisy. 
K plynulému chodu MŠ  aktívne prispievajú i občianske združenia , aktívne fungujúce            na 
oboch školách. S ich pomocou vytvárame vhodné, mnohokrát nadštandardné podmienky    pre 
prevádzku školy, napr. zhotovenie mlhoviska s položením protišmykovej , bezpečnostnej 
dlažby v obidvoch školských záhradách, výmena piesku sponzorsky rodičmi  na Haburskej 6,  
Z nadštandardných aktivít , ktoré sú zabezpečované na jednotlivých pracoviskách MŠ môžeme 
spomenúť napr. vyučovanie anglického jazyka, spevácky krúžok „Škovránok“, tanečný krúžok 
Habarka, Stálica , malé javiskové formy, zobcova flauta,  mažoretky,  výtvarný krúžok 
v spolupráci so ZUŠ – MŠ Stálicová, výtvarné krúžky vedené učitelkami – Haburská,  
gymnastika, zumba.... 
O veľmi dobrej spolupráci s jednotlivými OZ svedčí aj spolupráca pri organizovaní 
a finančnom podporovaní rôznych kultúrnych podujatí, napr. návšteva Národného divadla, 
Mestského divadla, Novej scény, Divadla L+S, bobkového divadla…. 
Zo športových aktivít spomenieme účasť detí na predplaveckom výcviku /82 detí/, 
korčuliarskom výcviku  /83 detí/, lyžiarskom kurze /zimná ŠvP v Oravskej Polhore/ 
v spolupráci s RŠK..... /62 detí/. V šk.roku 2018/2019 boli deti v letnej ŠvP v na Oravskej 
priehrade, ktorej sa zúčastnilo 84 detí. 
V spolupráci s RŠK bola v mesiaci jún  zrealizovaná miniolympiáda /športové hry  /pre deti . 
Na obidvoch MŠ je zabezpečená i krúžková činnosť vedená učiteľkami , po pracovnej dobe 
v rámci svojho voľného času. Sú to napríklad  - krúžok výtvarný, hra na zobcovej flaute, hra     
s písmenkami, grafomotorika, mňamkáčik, mažoretky….. 
Obidve školy sa zapájajú do vypracovávania projektov a grantov, vyhlásených MČ Bratislava 
–Ružinov, do zamestnaneckých grantov i do grantov vyhlásených inými organizáciami -  
Mlieko pre školy v EÚ, Ovocie a zelenina do škôl......Z týchto grantov sme získali financie na 
zakúpenie krojov a čižiem do tanečného krúžku  HABARKA… 
Pracovníčky MŠ prispievajú programom s deťmi na rôznych spoločenských podujatiach – napr. 
vítanie novorodencov v MČ Bratislava – Ružinov, pri príležitosti MDD a na Mikuláša deti už 
9-ty krát vystupovali s pripraveným programom pre hospitalizované deti v DFN na Kramároch. 
Taktiež bolo 2x zorganizované vystúpenie detí v zariadení Gerium pre dôchodcov /Vianoce, 
Deň matiek/ a v senior klube na Zimnej ul. Každoročne organizujeme pre dôchodkyne – bývalé 
zamestnankyne - pred Vianocami posedenie s kultúrnym programom v podaní detí z Habarky. 
Pri príležitosti „Dňa otcov“  bola  už tradične zorganizovaná v spolupráci s OZ Habarka 
záhradná párty na EP Haburská 6 a na Stálicovej 2 v spolupráci s OZ Stálica. 



   

20 
 

Pre  deti, rodičov a starých rodičov  sme sponzorsky a tiež z financií OZ zabezpečili guláš, 
opekanie špekáčkov,ochutnávku nátierok a chlebíkov ,tiež koláčov, ktoré deti konzumujú 
v rámci stravovania v materskej škole. 
Pedagogickí zamestnanci zorganizovali vianočné besiedky pre rodičov, besiedky ku Dňu 
matiek,  rozlúčkové slávnosti s predškolákmi, triedne besiedky..Zorganizované boli pre deti  
výlety na konci školského roka - plavby loďou po Dunaji – Brtislavský okruh / pod 3 
bratislavské mosty… Do oboch škôl bolo prizvané mobilné planetárium..../veľmi hodnotná 
akcia/. 
Veľmi zaujímavými akciami oboch škôl je spolupráca s manželmi Chodilovými v rámci 
environmentálnej výchovy – deti sa oboznamujú s vodnými, lesnými a poľnými zvieratkami 
a hmyzom, životom a stravou poníkov , na ktorých sa povozia.... môžu si ich chytiť, kŕmiť... 
Spokojnosť s prácou pracovníčok jednotlivých pracovísk je vidieť i vo veľkom  záujme rodičov 
o možnosť navštevovať práve tieto materské školy,  
 
 
 
 
 
 
 
         „v.r.“ 
        Katarína Malovcová, riad.školy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 27.04.2019 
Vypracovala: Bezáková Iveta 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 
 
 
1.Výdavkový účet                          č.ú.:   1815376855/0200 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ                                              763 205,62 € 
   Výdavky za rok 2018                                                                               763 134,40 € 
   v tom: mimorozpočtové -bežné výdavky                                                            0,00 € 
              z odvedených príjmov                                                                              0,00 € 
              z odškodnenia poisťovne                                                                          0,00 € 
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                                         71,22 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 18.1.2019   (finančné vysporiadanie)             71,22 € 
- zostatok                                                                                                                 0,00 € 
 
2. Príjmový účet                                č.ú. 1815421759/0200 
- odvody príjmov v r. 2018 na účet MÚ Ružinov                                       147 280,00 € 
- plnenie príjmov                                                                                          157 962,93 € 
- KS účtu k 31.12.2018                                                                                       215,75 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 22.1.2019 (finančné vysporiadanie)             215,75 € 
- zostatok na účte                                                                                                   0,00 €  
 
3. Depozitný účet                               č.ú. 3325074351/0200 
- prevod z účtu č. 1815376855/0200 dňa 27.12.2017                                   66 122,56 €  
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                                  66 122,56 € 
- úhrady dňa 7.1.2018 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP                       66 122,56 € 
- zostatok na účte                                                                                                   0,00 € 
 
4.Účet strediska školská jedáleň: 
    ŠJ Stálicová 2                 č.ú. 1646084957/0200                                        1 583,53 € 
    ŠJ Haburská 6                       1646054651/0200                                        1 365,95 € 
    - konečný stav účtov k 31.12.2018 spolu:                                                 2 949,48 € 
 
5. Sociálny fond                   č.ú.   1815435851/0200 
- stav na účte k 1.1.2018                                                                                1 023,60 € 
- tvorba - povinný príjem                                                                               3 559,54 € 
             - ostatné príjmy                                                                                        0,00 € 
- čerpanie                      - na stravovanie zamestnancov                                1 278,80 € 
                                      - regeneráciu pracovnej sily                                     1 970,00,€ 
                                      - ostatné čerpanie                                                            0,00 € 
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                                  1 334,34 € 
 
 
 
                                                                                                 Katarína Malovcová 
                                                                                                         riaditeľka 
            
                                                                                                    

Vypracoval: Bezáková Iveta 
Bratislava, 27.4.2019     
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Materská škola Stálicova
Tab.č.1

Ukazovateľ
Upravený rozpočet                     

v roku 2018
Skutočnosť k 31.12.2018 v €

1. Príjmy spolu 147 280,00 157 962,93
poplatky a platby z predaja a služieb

0,00 143 925,14

v tom:podpoložka 223002 0,00 43 401,84

podpoložka 223003 0,00 73 475,07

podpoložka 223001 0,00 27 048,23

príjem z prenájmu 212 0,00 3 670,71

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0,00 31,55

ostatné príjmy 292 0,00 10 335,53

granty 311 0,00 0,00

2. Odvod príjmov MČ x 92 400,00

3. Výdavky spolu 833 308,00 829 758,88

bežné výdavky vrátane hmotnej 

núdze 820 599,00 814 270,20

kapitálové výdavky 12 709,00 15 488,68

4. Dotácie MČ 763 205,62 763 134,40

na bežné  výdavky 763 205,62 763 134,40

na hmotnú núdzu 0,00 0,00

Vypracoval: Bezáková

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti
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                    Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov

Materská škola Stálicova Tab.  č. 2

Ukazovateľ Upravený rozpočet Skutočnosť k

v roku 2018 v €  31.12.2018 v €

200 Nedaňové príjmy 147 280,00 157 962,93
Z toho:  
212 príjem z prenájmu 0,00 3 670,71
223 poplatky a platby z predaja a služieb 0,00 143 925,14
223001 Za predaj služieb 0,00 27 048,23
223002 Za jasle, materské školy a šk. družiny 0,00 43 401,84
223003 Za stravné 0,00 73 475,07
240 Úroky z dom. úverov a vkladov 0,00 31,55
292 Ostatné príjmy 0,00 10 335,53
311 Granty 0,00 0,00

600 Bežné výdavky (1) 820 599,00 814 270,20
Z toho:
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr. 417 054,00 415 962,70
Z toho:
611 Tarifný plat vrátane náhrad 322 713,00 300 078,97
612 Príplatky 66 641,00 58 184,52
614 Odmeny 27 700,00 57 338,00
616 Vyrovnanie platu 0,00 361,21
620 Poistné zamestnancov a NÚP 145 760,00 145 496,80
630 Tovary a ďalšie služby 253 865,00 249 195,82
Z toho:
631 Cestovné náhrady 0,00 0,00
632 Energia, voda a komunikácie 74 887,00 63 941,04
v tom:
elektrická energia 5 700,00 4 553,19
plyn 1 300,00 735,24
tepelná energia 55 655,00 46 719,65
vodné stočné 7 638,00 7 126,73
633 Materiál 119 870,00 129 107,79
634 Dopravné 0,00 0,00
635 Rutinná a štandardná údržba 31 328,00 25 689,55
636 Nájomné za prenájom 0,00 98,00
637 Služby 27 780,00 30 397,44
642 Odchodné, odstupné, úrazy, PN do 10dní 3 920,00 3 614,88

,

700 Kapitálové výdavky (2) 12 709,00 15 488,68
Z toho:
710 Obstarávanie kapitál. aktív 12 709,00 15 488,68
Z toho:
713 Nákup kanc. strojov, prístr. a zariadení 9 349,00 9 349,48
714 Nákl.vozidlá 0,00 2 779,20
716 Prípravná a proj.dokumentácia 3 360,00 3 360,00
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia
718 Rekonštrukcie a modern stroj. a zariadení

Príspevky v hmotnej núdzi (3) 0,00 0,00

Výdavky spolu (1+2+3) 833 308,00 829 758,88
Z toho:
Použitie prostr. z mimorozpočtového účtu
Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - bežné výd.
                                         -   kapitálové výdavky

Vypracoval: Bezáková
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                            Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Materská škola Stálicova Tab.č.3

Ukazovateľ Merná jednotka

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2018

Skutočnosť k 

31.12.2018 v €

Tarifné platy € 322 713,00 300 078,97

Príplatky € 66 641,00 58 184,52

V tom: osobný príplatok € 39 396,00 33 088,27

Odmeny € 27 700,00 57 338,00

v tom jubilejné odmeny € 0,00 0,00

Doplatok k platu € 0,00 329,66

Mzdové prostriedky spolu € 417 054,00 415 931,15

Priem.prep.počet zam. osoby 0 38,6

Priemerná mzda € 0 897,95

Vypracoval:Bezáková





































































    
Materská škola Velehradská 24, 821 08 Bratislava 

s elokovanými pracoviskami v objekte  Budovateľská 10 a Tekovská 7 
 
  
 
 
 
 
Vec:  Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
         Materskej školy Velehradská 24 za školský rok 2018/2019 
         
 
 
 
 
 
      Materiál obsahuje: 
 
      - správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
         jej výsledkoch a podmienkach MŠ za 
         školský rok 2018/2019 

- vyjadrenie Rady školy pri MŠ  
  Velehradská 24 
- rozbor hospodárskej činnosti za 
   rok 2018 
 
 
 

Predkladateľ: 
 
Oľga Ličková, v. r. 
riaditeľka 
 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Oľga Ličková 
riaditeľka, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa  3. 9. 2019  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach materskej školy za školský rok 2016/2017 
 
I. 
a)       Základné údaje   
 
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Velehradská 24, 821 08 Bratislava 
Telefónne číslo  02/5596 9632 
Faxové číslo  02/5596 9632 
Internetová adresa školy  msvelehradska@gmail.com 

Elektronická adresa školy  
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
            Vedúci zamestnanci materskej školy 
 
 
Funkcia Meno a priezvisko  Elokované triedy v objekte 
Riaditeľ materskej školy  Oľga Ličková     ––––– 
Poverená zastupovaním pre el. tr. Eva Reháková Budovateľská 10 
Poverená zastupovaním pre el. tr. Zuzana Jankovičová Tekovská 7 
   
Vedúca školskej jedálne  Agáta Faktorová  ŠJ Velehradská 24 
  ŠJ Budovateľská 10 
  ŠJ Tekovská 7 
 
 
          Údaje o rade školy  
 
Termín ustanovenia rady školy  14. 09. 2016 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Ing. Adam Liberčan   EP Budovateľská – rodič 

Podpredseda rady školy         Nina Borguľová Maliti  MŠ Velehradská - rodič 
Zapisovateľ  Agáta Faktorová     ŠJ Velehradská - neped. zam. 
Členovia  Mgr. Mária Oravská  MŠ Velehradská - ped. zam. 
 Adriana Garová  EP Tekovská - ped. zam. 
               Ing. Zuzana Briatková  MŠ Velehradská - rodič 
                                    Nataša Gálová  EP Tekovská - rodič 
 Ing. Michal Gašaj, PhD.  MZ MČ Bratislava - Ružinov 
               Mgr. Jozef Matúšek   MZ MČ Bratislava - Ružinov 
  Ing.arch. Lucia Štasselová              MZ MČ Bratislava - Ružinov 
  Mgr. Eva Bacigalová  MZ MČ Bratislava - Ružinov 
Počet zasadnutí RaŠ v šk. roku      3  
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 Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov    Meno vedúceho  
Rodičovské združ. pri MŠ Velehradská   Ing. Lea Majerčáková 
RZ pri EP Budovateľská    Ing. Adam Liberčan 
RZ pri EP Tekovská   Zuzana Husárová 
  

  

 
 
 
b)     Údaje o počte detí  

 
 Počet tried Počet detí Z toho 

začlenené 
 

Počet pred- 
školákov 

Počet detí 
s OŠD 

 Subjekt Velehradská              3       61          0          22           3 
 EP Budovateľská      3         60          0                        22           1 
 EP  Tekovská      2         44                   0         18          0 
 EP  
  ................................. 

     

Spolu:     8          165                0        62         4 
 
 
 

c)     Údaje o počte zapísaných detí  
 

Celkový počet zapísaných (05.2019)             141 
Počet odkladov školskej dochádzky                 6 

 
 
 
d)    --- 
 
 
e)    Výchovno-vzdelávacie činnosti 
 
 

Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa stupňa poskytovaného vzdelania 
 
V školskom roku 2018 – 2019 získalo Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania 56 detí – na žiadosť rodičov bolo vydané 1 osvedčenie. 

 
 
      Oblasti, na ktoré bol zameraný výchovno-vzdelávací proces 
 
 

1. Rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa a prijateľnou formou oboznamovať deti s ich 
právami 

2. Zvyšovať úroveň pripravenosti detí s odloženou školskou dochádzkou na primárne 
vzdelávanie 
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3. Klásť základy čitateľskej gramotnosti 
4. Uplatňovať experimentovanie a bádanie detí rešpektujúc ciele a poslanie MŠ 
5. Uplatňovať zážitkové učenie 
6. Rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku 
7. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí 
8. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí 
9. Venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu 
10. Zvyšovať povedomie detí o globálnom vzdelávaní a problematike environmentálnej 

výchovy 
11. Rozvíjať mravné, kultúrne a národné hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť 

 
 
 

 
 

Krúžková činnosť materskej školy: 
 

MŠ Velehradská :  tanečný krúžok 
výtvarný krúžok 
krúžok šikovných rúk 
spevácky krúžok 
športový krúžok 
 

        
EP  Budovateľská: výtvarný krúžok 

literárno-dramatický krúžok 
 

     EP  Tekovská :  výtvarný krúžok 
     
 
 

 
                                  
Cudzí jazyk 
 
 Anglický jazyk Počet detí Nemecký jazyk Počet detí 
 Subjekt   Velehradská                                    25                
 EP   Budovateľská                  12                
 EP                                
 EP     
 Spolu detí             37   
 
 
 
Nadštandardné aktivity predškolského zariadenia  
 
MŠ Velehradská:   plavecký výcvik, korčuľovanie 
EP  Budovateľská:      plavecký výcvik, korčuľovanie 
EP  Tekovská:    plavecký výcvik 
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Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 
 Priemerná dochádzka  
 Subjekt   Velehradská             43,7   mesačne 
 EP Budovateľská           40,1   mesačne 
 EP  Tekovská                     31,8   mesačne 
 EP  

 Spolu         115,6   mesačne 
 
 
 
 
 
 
Účasť materskej školy na súťažiach 
  
Športová súťaž -  „Ružinovská Miniolympiáda“  
Výtvarná súťaž - „Čáry-máry“- ocenenie MŠ + 14 detí 
 
 
 
 
 
f)   Uplatňované výchovné a vzdelávacie programy  
 
 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
z dňa 10. 3. 2015 
Školský vzdelávací program „ Otvor oči, vnímaj svet“ 

 
 
 
 
 
 
 
g)   Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
       k 31. 8. 2019                
 
 
 
 
 
Pedagogickí zamestnanci 
 
Pedagogickí 
zamestnanci  
spolu 

Z toho  
kvalifikovaní 

Z toho 
nekvalifikovaní  

Z toho doplňujúci si 
kvalifikáciu 

      16       16         0         0 
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h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v školskom roku 2018/19 
(ukončené osvedčením, prvou kvalifikačnou skúškou,.....)  
  
 
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných                      Priebeh  vzdelávania / počet  

   Začalo  Pokračuje  Ukončilo 

 Jednorazové: 
 “Metodické 
stretnutie 
pedagógov – 
„Objektívne-
Objective“. 
Aktualizačné:  
„Prírodovedné 
a technické 
vzdelávanie v 
materských 
školách“,  
Prípravné 
atestačné 
vzdelávanie pre 
prvú atestáciu 
učiteľov 
predprimárneho 
vzdelávania, 
1. atestácia 
pedagogických 
zamestnancov 
 
 

          3  3       0   
 12/2018 
  
 
 
 
 
 
 
Osvedčenie – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvedčenie 
o vykonaní  1.     
atestácie 

                          
 
 
 
i)   Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 
 
 
·  Aktivity organizované materskou školou 
 

Prehliadky ľudovej piesne - „Fašiangy, Turíce“, „Vianoce v detskej izbe“, „Nesiem vám 
novinu“, Roztancovaná jar“,  „Spievaj že si, spievaj“, „Malý speváčik“, „Zázračná 
krajina“, „Ja som dobrý remeselník“ 
Zoznámenie sa s vážnou hudbou – „Vianočný koncert“ , „Sláčikové kvarteto – Miss 
Vivaldi“, „Hudbou okolo Európy“ 
Prezentácia kultúrneho programu v rámci Vianočnej besiedky, Dňa matiek, Dňa 
otcov, Mesiaca úcty k starším, fašiangov a na vyhodnotení výstavy „Čáry-Máry“ na MÚ                 
Bratislava - Ružinov 
Šarkaniáda – púšťanie šarkanov v školskej záhrade 
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Halloween, lampiónový sprievod v maskách, Martin na bielom koni – lampiónový 
sprievod, fašiangový sprievod,  karneval  
Prezentácia získaných poznatkov a vedomostí na rozlúčke predškolákov 
Prezentácia výtvarných prác vo vonkajšom aj vnútornom areáli MŠ a na MÚ 
Pravidelné vzájomné návštevy  detí MŠ a 1. ročníka ZŠ  
Prezentácia získaných vedomostí z anglického jazyka 
Prezentácia nadobudnutých pohybových schopností z tanečného a športového krúžka, 
literárno-dramatického krúžka, korčuľovania, plávania 
Prezentácia ľudových a  autorských rozprávok - čítanie rozhlasovým 
hercom, rodičmi, súrodencami, starými rodičmi a kamarátmi 
Kniha je môj kamarát – exkurzia v mestskej knižnici 
Celoškolské výstavy detských prác na tému: Environmentálna výchova doma a v MŠ, 
Tajomstvá lesa, Veselí Gaštankovia, Strašidielko Tekvica, Halloween, Moje Vianoce, 
Vianočný bazár, Zimné kráľovstvo, Veselé figúrky a masky, Zrod života, Cestovanie 
v čase, Jar je tu, Kraslice a symboly Veľkej noci, Mliečne postavičky, Zem a jej 
obyvatelia, Vodný svet, Môj kamarát, Aj my sme spisovatelia, Moja mama, Môj otec, Ja 
a moja mama ( výstava fotografií), Papierové svetlonosy, Recikláčikovia, Moje mesto, 
Deti a matky sveta,  
Tvorivé dielne s rodičmi – výroba vianočnej ozdoby, vianočných svietnikov, ozdobných 
tekvíc – Halloween, veľkonočné tvorivé dielne, letné tvorivé dielne – cestujeme na 
prázdniny 
Prezentácia mliečnych výrobkov – ochutnávka pre rodičov 
Prezentácia nátierok podľa nových receptúr pre rodičov  
Prezentácia chuťoviek a pečenie koláča – „Malí kuchári“ 

      Beseda so záchranármi, s lekárkou, dentistom, spisovateľkou, ilustrátorkou, s príslušníkmi 
      staršej generácie v rámci Projektu Generation@school a s rodičmi v rámci programu Job- 
      days, študentmi zo SČK, so  sokoliarmi s ukážkou cvičených  dravých vtákov,  
      elementaristkami ZŠ 
      Poznaj svoje mesto a jeho históriu –  návšteva Sadu J. Kráľa,  Hradu Devín, Vláčik  
      Blaváčik     
      Poznávacie výlety  Krásy Slovenska – Biofarma Stupava, Železná studnička, Koliba, 
      Dvor je náš sen – Pusté Úľany 
      MDD - Týždeň detskej radosti – bublinová show, nafukovací hrad, trampolína, diskotéka, 
      deň športových hier,  deň loptových hier, moja naj ... hračka, deň piesní a tancov, športový 
      deň s hľadaním pokladu, poníky                                            
      Ankety na tému – „Prečo sú pekné Vianoce?“ , „Prečo ľúbim, svoju mamu?“, „Čo by ma 
      potešilo k MDD?“ a „Prečo ľúbim svojho otca?“ 
      Slávnosti – posedenie so starými rodičmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,   
    „Tekvičková slávnosť“, „Deň materských škôl“,  posedenie s Mikulášom, Vianočná  
      besiedka,   Deň matiek, Deň otcov, Rozlúčka predškolákov 
      Divadlá – Stratená rukavička, Najkrajšia pieseň, Vitajte v Advente, Indiánska rozprávka,  
      Ty si iná ako ja,  Rytier Gaston de Camargue, O pyšnej Dorotke, Čertovská rozprávka, 
      Rozprávky z poza pece, Palculienka, Žabí princ, Ako si opička priateľstvo ušila,  
      Pripravme sa na Mikuláša, Škaredé káčatko, Zajko Becepáčik, Dúhový autobus, Zimná 
      rozprávka, Tdpaslík, Myšky sa hrajú, Sofia z predmestia, Buvko a Snivko a klauniáda  
      u Perinčanov, Žabí princ, Načo máme zúbky, Veselá rozprávka, Dobrú chuť,  Princ  
      a princezná v lese, Statočný Indián 
      Výchovné koncerty – Ježko,  Ako ochorel Mikuláš, Fašiangy na dedine, Popolvár, 
      Perníková chalúpka, O zatúlanom ježkovi, Tri zakliate kniežatá, Jar na gazdovskom  
      dvore,  Minidisco – Tárajko a Popletajka, pripravme sa na Mikuláša 
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      Interaktívne vystúpenia – žonglér Alex, kúzelníci Peter a Ivan, balónová show, klauniáda 
 
 
·  Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 

 
Environmentálny projekt Občianskeho združenia pre hendikepované deti – Drobné 
zvieratá, Plazy, Ježkovia, Poníky 

      Ekoprogram firmy Daphne - „Triedenie odpadu“,  „Výroba papiera“, zbieranie batérií 
      Týždeň mlieka – aktivity zamerané na konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov                                             
       
      
 
  
j)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená 
 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia  

realizácie 
Termín 
ukončenia 
realizácie 

Ovocie a zelenina do škôl 
Mlieko pre školy v EÚ 

EÚ a SR 
EÚ a SR                                                                                 

1.   2. 2010 
1. 10. 2008 

 

Škola podporujúca zdravie Slov. zdrav. org.   1. 12. 2003  
Projekt na podporu zdravia MŠ SR, EÚ 1.   9. 2005  
Kreslím, farbím, maľujem MŠ Velehradská 1.   1. 2006  
Ani deň bez rozprávky MŠ Velehradská 1.   9. 2008  

Rok s Medvedíkom NIVEA Spol. Beiersdorf 
Slovakia 

1.   9. 2010 
 

 

Second Step (srdce na dlani)         Committee for Childern       1.12. 2011 
Generation @school          EÚ a SR       15.  4. 2012 
Koníky – naši kamaráti         Detská farma Gazdáčik     11.10. 2013 
Goodyear Bezpečná škôlka         Googyear Dunlop Tires     15.  9. 2011         
Motýlia záhrada          Insect Lore – Cornwal      17. 5. 2019        1. 6. 2019  
Jobs-day           EÚ a SR       21.  4. 2014 
OP VVV Vzájomné učenie pedag. PF Juhočeskej univerzity  15. 10.2018      19.10.2018         
 
 
 
 
k)   Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI  
         
V školskom roku 2018 – 2019 nebola vykonaná štátna školská inšpekcia 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy 

 
 

       Materská škola MŠ Velehradská je trojtriedna, umiestnená v účelovej budove. Triedy 
slúžia ako denné miestnosti, herne a spálne. Veľká spoločenská miestnosť slúži ako 
telocvičňa, na kultúrne a spoločenské podujatia a ako spálňa pre deti najstaršej vekovej 
skupiny. MŠ má samostatnú jedáleň, kuchyňu, umyváreň, šatne, WC, kanceláriu pre 
riaditeľku, vedúcu ŠJ a ekonómku, krytú terasu, záhradu, kotolňu, kabinety, registratúrne 
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stredisko a pivničné priestory. Budova je v primeranom technickom stave. Boli prečistené 
vonkajšie vpuste a kanalizácia a vymenený bojler na teplú vodu. Školská kuchyňa bola 
vymaľovaná, vybavená škrabkou, chladničkou, mixérom a doplnená novým riadom. Do 
školskej záhrady bola zakúpená nová lanová konštrukcia a pružinová hojdačka, bolo 
zasadených päť nových líp a nové okrasné kríky, boli odstránené dva suché javory, bol 
uskutočnený orez stromov. Je potrebné opraviť strechu, odkvapové žľaby, zvodné rúry a  
múrik pod školským plotom, vstupné plochy a dažďový chodník, vymeniť elektrické 
rozvody a uskutočniť výmenu podlahových krytín. Priestory MŠ a tried sú vybavené 
digitálnou a PC technikou, internetom, televízormi a dostatkom učebných pomôcok 
a pracovného materiálu. 

       Elokované tri triedy v objekte Budovateľská 10 sú umiestnené v účelovom prízemí 
obytného domu. Dve triedy slúžia ako denné miestnosti, herne, spálne a jedálne, jedna 
trieda je samostatná so spálňou, umyvárňou, WC, šatňou, kabinetom. Z tried je priamy 
vstup do záhrady. Triedy spája vnútorná chodba. Z nej sú vchody do kuchyne, do 
účelových priestorov pre personál, do zborovne a kancelárie zástupkyne riaditeľky. Do 
tejto časti budovy vedú osobitné vchody. Priestory školy sú v primeranom technickom 
stave. Priestor tried bol doplnený novým nábytkom, školská kuchyňa bola vymaľovaná 
a vybavená novým riadom. V školskej záhrade bol uskutočnený orez stromov 
a odstránený suchý strom. Je nutné uskutočniť hydraulické vyregulovanie kúrenia 
(riešené so správcovskou spoločnosťou). Je potrebné  namontovať vodomery a vymeniť 
elektrické rozvody. EP je vybavené počítačovou technikou, internetom,  televízorom, 
učebnými pomôckami a pracovným materiálom.  

       Elokované dve triedy sú umiestnené v objekte Tekovská 7 v účelovom prízemí obytného 
domu. Každej triede prislúcha vstupná hala, sociálne zariadenie, umyváreň, spálňa. 
Jedáleň tvorí stred prízemia a vedie z nej vchod na terasu a dvor. Z jedálne sa vchádza  do 
účelových priestorov pre zamestnancov, ktoré pozostávajú z kancelárie pre zástupkyňu 
riaditeľky, šatne pre zamestnancov, kancelárie pre vedúcu ŠJ, miestnosti pre uloženie 
čistiacich prostriedkov, kuchyne a skladu kuchyne. Priestory sú v primeranom 
technickom stave. Bola uskutočnená výmena dverí, opravené elektrozvončeky. Školská 
kuchyňa bola vymaľovaná, doplnená kombinovaným šporákom, chladničkou, 
chýbajúcim riadom. V školskej záhrade bol uskutočnený orez stromov. EP je vybavené  
IKT technikou, internetom, televízorom, učebnými pomôckami a pracovným materiálom. 

        
 
 
m)     Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti    
          materskej školy sú uvedené v prílohe č. 2  
 
 
n)  Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na         
        školský  rok 2018 – 2019 a vyhodnotenie ich plnenia 
       
 
        
       Pokračovať v dobrej úrovni uplatňovania citovej a estetickej výchovy a výchovy 

kultúrneho diváka – množstvom zhliadnutých, dôkladne vyselektovaných divadelných 
predstavení, ktoré korešpondovali so ŠkVP, vhodným vedením a usmerňovaním 
detí, vhodnými hrami zameranými na citovú výchovu,  intenzívnou prácou v oblasti 
estetickej a literárno-dramatickej výchovy a intenzívnou kreatívnou činnosťou 
výtvarného krúžka a krúžka šikovných rúk boli deťom poskytované kvalitné citové 
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zážitky a rozvoj etických postojov, deti boli intenzívne vychovávané k umeniu 
a prostredníctvom neho k estetike -  cieľ bol splnený.   
Plniť úlohy z Projektu na podporu zdravia – zvýšila sa fyzická zdatnosť, pohybová 
výkonnosť a otužilosť detí, znížila sa chorobnosť; pobytom vonku s kvalitným obsahom 
bolo deťom umožnené mať radosť z pohybových aktivít a tým upevňovať zdravý životný 
štýl a prevenciu proti obezite. Deťom bola podávaná zdravá a vyvážená strava so 
zníženým množstvom soli a cukru a dostatok nesladených nápojov v rámci pitného 
režimu – cieľ bol splnený.  
Plniť  úlohy z projektu Ani deň bez rozprávky – dennodenne  sa pracovalo s rôznymi 
druhmi kníh – s náučnými, rozprávkovými, s riekankami a veršovanými textami, 
ilustráciami, s písmenami, číslicami a bábkami, čím sa rozvinula predčitateľská 
gramotnosť a porozumenie textom; prácou s PC a s internetom sa značne zvýšila 
počítačová gramotnosť detí – dokážu využívať získané zručnosti v procese predprimárnej 
edukácie – cieľ bol splnený.  

       Dôsledne plniť školský vzdelávací program „Otvor oči, vnímaj svet“ –  dôsledne boli 
realizované všetky vzdelávacie aktivity zo ŠkVP – deti sú zodpovedne pripravené na 
prechod do ZŠ; u 6 detí zo 62 predškolákov bola odložená povinná školská dochádzka 
o jeden rok. Cieľ bol splnený. 
Bol revidovaný školský vzdelávací program s platnosťou od 1. 9. 2018 – tímy 
všetkých troch pracovísk sa zapojili do revidovania ŠkVP na základe získania skúseností 
z plánovania a realizácie jeho obsahu. ŠkVP bol doplnený o Deň materských škôl 
a o finančnú gramotnosť – cieľ bol splnený. 

       Prijať a vštepovať filozofiu multikultúrnej školy a akceptovať hodnotu človeka ako 
ľudského jedinca – priebežne boli plnené čiastkové ciele a deti tieto hodnoty 
akceptovali; bez problémov prijali deti inej národnosti a po celý školský rok im 
poskytovali pomoc a prejavovali priateľstvo. 
 V rámci Národného programu výchovy k ľudským právam  šíriť osvetu v tejto 
oblasti – celý pedagogický kolektív sa rôznou intenzitou snažil o ich rešpektovanie, deti 
sa cítili vo všetkých priestoroch MŠ dobre, v bezpečí. Tejto téme sa venoval priestor aj na 
triednych schôdzkach a v dotazníkoch pre rodičov o spokojnosti s MŠ – cieľ je trvalý, je 
potrebné ho plniť dlhodobo a permanentne.  

       Zvyšovať povedomie v oblasti environmentálnej výchovy a budovania zdravého 
životného štýlu – na budovanie zdravého životného štýlu bol kladený dôraz vo všetkých 
organizačných zložkách edukačného procesu; deti si osvojili poznatky o našej planéte, 
o zdravých potravinách, o čistej vode, recyklácii odpadov, trvale udržateľnej energii         
a ďalšom vývoji životného prostredia s pozitívnym výsledkom - cieľ je priebežne plnený. 
Dôrazne budovať kultúrnu gramotnosť a kultivovanú komunikáciu – zaraďovaním 
množstva regionálnych, historických aj novodobých  prvkov kultúry a uskutočňovaním 
nadštandardných akcií v oblasti národnej kultúry bol cieľ jednoznačne splnený. V oblasti 
kultúrnej komunikácie nemajú deti problémy - cieľ bol splnený.  

       Budovať vyváženú a komplexnú osobnosť dieťaťa so zreteľom na hodnotiace 
a sebahodnotiace zručnosti – budovaniu uvedených zručností sa pedagogickí 
zamestnanci venovali počas všetkých edukačných činností – v hodnotiacich zručnostiach 
detí sú ešte rezervy, osobnosť detí, najmä detí odchádzajúcich do ZŠ, je vyvážene a 
zdravo rozvinutá – cieľ je priebežne plnený. 

       Naďalej  uskutočňovať nadštandardné  kultúrne, spoločenské, vzdelávacie 
a športové aktivity školy v spolupráci s rodičmi – uvedené akcie mali vysokú 
a náročnú úroveň, sú deťmi aj rodičmi veľmi dobre hodnotené, upevnili dobrú úroveň 
školy a prehĺbili spoluprácu s rodinami detí – cieľ bol jednoznačne splnený.  
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       Naďalej poskytovať jazykové kurzy a krúžkovú činnosť prostredníctvom 
pedagogických zamestnancov a externých  lektorov –  práce zhotovené na výtvarnom 
krúžku a krúžku šikovných rúk mali nadštandardnú estetickú a technickú úroveň 
a pozitívne vylepšili estetické prostredie  budov školy. Kurz AJ, tanečný a športový  
krúžok  mali dobrý ohlas u detí i rodičov. Spevácky krúžok mal úspech u detí aj rodičov, 
vystúpenia krúžka na  besiedkach vzbudili pozitívny ohlas rodičov aj pozvaných 
hostí. Literárno-dramatický krúžok rozvíjal emocionálnu inteligenciu  a osobnosť detí  – 
cieľ bol  splnený.  
Pokračovať v získavaní finančných prostriedkov varením pre cudzích stravníkov 
a pokračovať v prenájme nebytových priestorov – získavanie finančných prostriedkov 
varením pre cudzích stravníkov je rentabilné, (zisk pre školu za rok 2018/2019 bol  930,- 
€), prenajímanie suterénnych nebytových priestorov pokračuje (zisk za rok 2018/2019 bol 
960,- €, spolu: 1.890,- €) – cieľ je plnený priebežne a operatívne. 
 
 

o) Oblasti, v ktorých materská  škola  dosahuje : 
 
· dobré výsledky 

 
       Pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ (2 deti v ZŠ Teplická a 1 dieťa v ZŠ 
       Košická). 
       Utváranie čitateľskej, kultúrnej a počítačovej gramotnosti. 

     Zvýšenie telesnej zdatnosti na základe plnenia úloh z projektov Škola podporujúca    
zdravie, absolvovania športových dopoludní a ľahkoatletických súťaží,  tanečno – 
športových diskoték, účasťou na miniolympiáde a prácou v športovom krúžku. 

     Estetizácia prostredia a prezentácia detských výtvarných prác pre verejnosť v areáloch      
škôl, školských záhrad a chodníkov MŠ, na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov. 

     Utváranie pevných citových väzieb medzi učiteľkami a deťmi, medzi deťmi  navzájom 
a dôslednou realizáciou prosociálnej výchovy. 

     Utváranie zdravého sebavedomia a osobnostného rozvoja detí.  
     V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v uplatňovaní pozitívnych motivácií spojených 

s prejavmi uznania na získanie sebadôvery a sebaúcty. 
 
 
 
· nedostatky vrátane návrhov opatrení 

 
Je potrebné neustále zvyšovať pedagogickú a  digitálnu odbornosť učiteliek účasťou na  
jednotlivých programoch kontinuálneho vzdelávania, prehlbovaním schopnosti používať 
PC a samoštúdiom aktuálnej odbornej literatúry. 
V rámci utvárania pozitívnej klímy v triedach je potrebné pokojné, empatické, taktné 
a etické riešenie všetkých problémov s deťmi.  

      Pri jednaní s rodičmi a kolegyňami dodržiavať maximálnu taktnosť. 
 
II.   
 
 Ďalšie informácie o škole 
 
 
a) Psychohygienické podmienky 
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Priestory MŠ svojím funkčným rozčlenením umožňujú voľné hry detí a výchovno-
vzdelávaciu prácu, oddych, osobnú hygienu, cvičenie, stravovanie a športovo-rekreačnú 
činnosť v školskej záhrade. 
Počas výchovno-vzdelávacej práce sú pravidelne striedané aktivačné a relaxačné činnosti, 
sú dodržiavané trojhodinové intervaly medzi podávaním jedál, je pravidelne dodržiavaný 
pitný režim, sú uspokojované citové a fyziologické potreby detí. Deťom sú v rámci 
popoludňajšieho oddychu na ležadlách ponúkané rôzne druhy relaxácie.  

 
 
 
b) Voľno časové aktivity školy 
 

Besiedky, posedenia a besedy s rodičmi, starými rodičmi, ochutnávky zdravých potravín, 
športové popoludnia, tvorivé dielne, slávnosti, lampiónový, fašiangový a tekvicový 
sprievod. 

 
 
c) Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 
Rodičia sú pravidelne prizývaní na akcie školy, besedy, na plenárne schôdze a triedne 
aktívy. 
Na požiadanie sa zúčastňujú pomocných prác v škole (prenášanie nábytku, maľovka, ...) 

      Pravidelne prispievajú finančnými prostriedkami na kultúrne akcie školy, na školské   
      výlety, na ceny a odmeny v rámci podujatí, na hračky, na zabezpečenie pitného režimu, na        
      environmentálne projekty, na zakupovanie hračiek, učebných pomôcok a výtvarného  
      materiálu. 
      V MŠ Velehradská prispeli rodičia sumou: 8.120,-€, v EP Budovateľská sumou: 6.000,- €  
      a v EP Tekovská sumou: 5.577,- €. Spolu: 19.697,- €. 
      Sponzorsky sa podieľajú na obnove zariadenia interiéru (nábytok, koberce, PC, hračky ...) 
      Na požiadanie rodičov  poskytujú učiteľky konzultácie a osobné rozhovory o výchove ich 
      dieťaťa. 
      MŠ poskytuje priestor na prevádzkovanie záujmových krúžkov pre deti.   
      Podľa potreby sa rodičia zúčastňujú školských výletov ako poverený pomocný dozor. 
      V rámci akcie „Dobrovoľníci“ sa niektorí rodičia zapájajú do akcií školy 
 
 
d) Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

 
Na veľmi dobrej úrovni spolupracuje materská škola:  

                 
 
 
      s RŠK v oblasti športových výcvikov a Minioplympiády 
      s firmou BENITIM v oblasti poskytovania záujmových krúžkov 
      s občianskym združením pre hendikepované deti 
      s firmou Gazdáčik v oblasti animoterapie na poníkoch 
      so Záchrannou lekárskou službou 
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                 Príloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie rady školy 
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          Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozbor hospodárskej činnosti 
 

za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bratislava,   27. 4.   2019 
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1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 
 
 
 
A. Plán práce  
- stav zamestnancov k 31.12.2018                      29,4 
   z toho MŠ - pedagogický zamestnanci            15,9 
                     - nepedagogický zamestnanci          6,7 
                     - ŠJ                                                   6,8 
 
 
 
B. Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy v roku 2018 
   
- tarifné platy                                                                                    233 827,09 €     
- príplatky                                                                                           51 397,86 €    
 
Mzdové náklady za rok 2018 spolu                                                 298 514,87 €    
 
Priemerná mzda za rok 2018                                                                  843,13 €                                 
      
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 
 
  A. Príjmy  
 
                                                                             
Príjmy  za rok 2018 boli dosiahnuté                                                103 189,52 € 
Z toho : 
- poplatky                                                                                          87 773,63 €                                     
          z toho za MŠ                                                                           26 302,54 € 
          z toho za stravné                                                                     61 471,09 €                                   
- prenájom školských bytov                                                                2 989,08 €                               
- ostatné príjmy                                                                                 12 426,81 €                                                                                
 
Dosiahnuté príjmy sú mesačne poukazované na príjmový účet MČ Bratislava – Ružinov. Odvod príjmov bol vo 
výške 102 832,37 €. 
                              
 
 
   B. Výdavky  
 
Upravený rozpočet  na výdavky pre rok 2018 sme mali vo výške  584 373,22 €. 
Z toho                                                                               
 -  na bežné výdavky sumu vo výške                                                 581 280,94  €                                                                                    
 -  na kapitálové výdavky                                                                      3 092,28 €                                                                                       
 - z toho zo štátneho rozpočtu                                                               9 929,00 € 
 
 
Čerpanie výdavkov podľa kategórií a ekonomickej klasifikácie za rok 2018  bolo nasledovné:  
 
610  Mzdové prostriedky a odvody :                                   298 514,87 €                                            
 Z toho       
 
611 Tarifný plat  vrátane náhrad                                              233 827,09 €    
        pre MŠ                                                                              194 564,48 € 
        pre ŠJ                                                                                  39 262,61 € 
 
612 Príplatky                                                                              51 397,86 €                                                                                                                
       Z toho osobný príplatok                                                      38 093,48 €  
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         pre MŠ                                                                               28 130,89 € 
         pre ŠJ                                                                                   9 962,59 €   
                                  
614 Odmeny                                                                                13 168,00 €           
        pre MŠ                                                                                 10 718,00 € 
        pre ŠJ                                                                                     2 450,00 €   
                    
                                                     
 
620 Poistné zamestnancov a NÚP                                              
 
62 – odvody do poisťovní, NÚP                                                 102 518,41 € 
        pre MŠ                                                                                   83 704,77 € 
        pre ŠJ                                                                                     18 813,64 € 
 
642 - nemocenské dávky                                                                  7 831,66 € 
                pre MŠ                                                                              7 511,90 € 
                pre ŠJ                                                                                   319,76 € 
                                    
         
 
                                                                                   MŠ                            ŠJ    
                                                                        
63 -   Tovary a služby                                     113 272,48 €            15 299,94 € 
                                                                                               
  
631 Cestovné náhrady                                            43,40 €                     0,00  €                 
  
                                                                                             
632 Energia, voda a komunikácie                                          
 632001                                                                         
       -  elektrina                                                       3 244,34 €                 1 259,40 €                         
       -  plyn                                                            17 232,72  €                   596,98 € 
       -  tepelná energia                                           24 109,45 €                        0,00 € 
  
 632002 
      - vodné, stočné                                                   706,02 €                    669,09 € 
 
 632003                                                
      - telefón                                                           1 509,04  €                    611,67 € 
      - poštové služby                                                 277,10  €                        0,00 €            
  
            
                                                        
633 Materiál    
 
  Materská škola čerpala finančné prostriedky na nasledovný nákup materiálu: 
 
                                                                                          MŠ                          ŠJ 
633001 

- Interiérové vybavenie                                         1 842,67 €               182,80 €  
633004 

- Vybavenie prev. priestorov                                   637,17 €                  0,00 € 
- Vybavenie stravovacích zariadení                           0,00 €              1 027,00 €  
 

633006 
- Kancelárske potreby a materiál                        1 095,34 €                 0,00 €                             
- Čistiace prostriedky                                          3 595,96 €          3 157,77 € 
- Lieky a zdravotnícky materiál                               19,07 €                 0,00 € 
- Posypový materiál                                               379,32 €                 0,00 € 
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- Vybavenie strav.zariadení                                        0,00               2 349,05 €             
633009 

- Knihy, časopisy, noviny                                      2 867,56 €                0,00 € 
- Materiál na výchovu                                          12 769,12 €                0,00 € 

633010 
- Pracovná obuv a odevy                                         262,97 €                536,90 €  
- Posteľná bielizeň                                               1 439,17 €                   0,00 € 

633015 
- Benzín do kosačky                                                 85,60 €                   0,00 € 
 
Čiastka 9 929,00 € zo štátneho rozpočtu, bola použitá na nákup materiál na výchovu  a vzdelávanie . 

 
 
   
635 Rutinná a štandardná údržba                                MŠ                         ŠJ 
                        
635004                              
-  údržba stravovacích zariadení                                  0,00 €              1 361,16 € 
-  údržba kotolne                                                      504,00 €                     0,00 €                                            
- rozvodov el. energie, vody a plynu                    2 175,46 €                     0,00 €  
- údržba elektrospotrebičov                                     171,31 €                     0,00 € 
635006                                                 
- údržba budov                                                      4 649,25 €                2 713,68 €   
635009 
 - na údržbu softvéru                                                     0,00 €                   78,48 € 

 
 

637 Služby                                                               MŠ                                ŠJ 
 
637001 
       -  školenia                                                            40,00 €                     0,00 € 
637004 
       -  upratovanie, pranie                                         112,95 €                     0,00 € 
       -  kúrenie                                                         1 864,20 €                     0,00 €                                        
       -  dezinfekcia, deratizácia                                     72,00 €                     0,00 € 
       -  kominárske práce                                            135,00 €                     0,00 € 
       -   revízie a kontroly                                           691,56 €                     0,00 €  
       -   remeselné služby                                              18,30 €                     0,00 € 
       -  orez stromov                                                  2 371,00 €                    0,00 € 
637005  
        -  BOZP a PO                                                     717,00 €                     0,00 € 
637012                        
        -  poplatky banke                                                905,72 €                    0,00 € 
        -  vrátené stravné                                                     0,00                  486,72 € 
637014 
        -  strava zamestnancov                                     7 290,36 €                    0,00 € 
637015 
        -  poistenie budovy a majetku                            650,00 €                    0,00 €   
637016                         
        -  prídel do SF                                                  2 650,76 €                602,13 €    
637027                                                                                  
        -  OON                                                           7 7690,00 €                    0,00 € 
6370315    
        -  dane                                                                     0,00 €              2 593,35 €                              
 
 
642  Nemocenské dávky                                          MŠ                              ŠJ     
 
642015    
       - náhrada za PN                                               2 513,90 €                      319,76 € 
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     - odchodné                                                        4 998,00                          0,00 € 
 
  700  Kapitálové výdavky spolu                                                                 3 092,28 €    
 
713004   Prev. stroje prístroje  zariadenia                                                      3 092,28 €                                 
   
                                                                                   
                                              
                                                         
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
 
MŠ Velehradská s elokovanými triedami na Budovateľskej a Tekovskej ulici ku dňu 31.12.2018 nevykazuje 
žiadne neproduktívne náklady. 
 
 
 
4.  A. Záväzky : 
 
Dodávatelia- december                                                 1 041,48 €     
Mzdy na vyplatenie december 2018                           19 890,11 €   
Odvody do poisťovní                                                  12 130,26 € 
Daň                                                                               3 405,46 € 
                                                
5. Fondy a účty organizácie  
 
      A. Sociálny fond : 
 
Počiatočný stav  k 1. 1. 2018                                          436,36 € 
Tvorba- povinný prídel                                                 3 252,89 € 
 Spolu                                                                           3 689,25 €                                  
 
Čerpanie zo SF : 
 
-  Za stravu                                                                    1 534,40 € 
-  Na regeneráciu                                                           1 769,54 €         
                                                  
Zostatok k 31.12.2018                                                    385,31 € 
                                                          
 
       B. Účty organizácie : 
 
 
Stav účtov k 31.12.2018  : 
 
1. Príjmový účet                                                                    53,85 € 
2. Výdavkový účet                                                                45,61 € 
3. Depozitný účet                                                           35 833,22 € 
4. Účet ŠJ Velehradská                                                    1 395,75 € 
5. Účet ŠJ Tekovská                                                        1 365,80 € 
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Záver 
 
 
V tomto roku mala naša materská škola pridelený dostačujúci rozpočet, ktorý stačil pokryť 
platby za médiá a energie, základnú údržbu a opravy, nákup OOPP, učebných a športových 
pomôcok, kníh a edukačného a pracovného materiálu, čistiacich a hygienických potrieb              
a zariadenia ŠJ. 
V MŠ Velehradská bola prečistená kanalizácia a vpuste a vymenený bojler na teplú vodu. 
Školská kuchyňa bola vybavená novou škrabkou, rúrou, mixérom a novým riadom. Do 
školskej záhrady bola zakúpená nová lanová preliezka a pružinové hojdačky. Bol 
uskutočnený orez stromov, vyrúbaná stará suchá breza, zasadené dve nové lipy a zakúpené 
nové okrasné kríky. Uskutočnili sme maľovku všetkých troch kuchýň a skladov potravín. 
Kuchyňa EP Budovateľská bola vybavená novým riadom a drobným zariadením. Priestor 
tried bol doplnený novým nábytkom.  Bol uskutočnený orez stromov a vyrúbaný suchý strom. 
V EP Tekovská bola uskutočnená  výmena dverí a opravené elektrozvončeky. ŠJ bola 
doplnená novým šporákom, chladničkou a chýbajúcim riadom. V školskej záhrade bol 
zrealizovaný orez stromov. Budovy boli udržiavané v prijateľnom technickom stave. Priestory 
sú vybavené IKT technikou, internetom, televízormi, dostatočným množstvom učebných 
pomôcok a pracovným materiálom. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Oľga   L i č k o v á, v. r. 
                                                                                        riaditeľka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala : 
Bezáková Iveta 
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       Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok  2018 
 
 
1. Výdavkový účet                                           č. ú.     1816007656/0200 
-  dotácia - prevod na výdavkový účet z MÚ                                     528 651,00 € 
-  výdavky za rok 2018                                                                       584 373,32 € 
    v tom mimorozpočtové  - bežné výdavky                                                 0,00 € 
            z odvedených príjmov                                                                       0,00 € 
            z odškodnenia z poisťovne                                                                0,00 €          
            z rozpočtu MČ – bežné výdavky                                             581 280,94 € 
            kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + z MČ + darov         3 092,28 € 
-  konečný stav účtu k 31.12.2018                                                               45,61 €                                                      
- odvod na účet MÚ Ružinov  dňa 24.1.2019  (finančné vysporiadanie)    45,61 €                                  
- zostatok  na účte                                                                                          0,00 €                                                                         
 
2. Príjmový účet                                             č. ú.    1816046559/0200 
- odvody príjmov v r. 2018 na účet MÚ Ružinov                              103 189,52 €            
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                               53,85 €    
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 18.1.2019 (finančné vysporiadanie)     53,85 €                       
- zostatok  na účte                                                                                         0,00 €                                                           
 
3. Depozitný účet                                            č. ú.  3430928355/0200    
- prevod z účtu č. 1816007656/0200  dňa 27.12.2018                          35 833,22 € 
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                         35  833,22 € 
- úhrady dňa 7.1.2019 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP               35 833,22 € 
-  zostatok na účte                                                                                          0,00 €       
 
4. Účet strediska školská jedáleň 
      ŠJ Velehradská         č. ú.      1645964258/0200                              1 395,75 € 
      ŠJ Tekovská              č. ú.      2358781453/0200                             1 365,80 €    
  
5. Sociálny fond                                                    č. ú.     1816417153/0200 
- stav na účte k 1.1.2018                                                                                436,36 € 
- tvorba                        - povinný prídel                                                      3 252,89 €   
- čerpanie                    - na stravovanie zamestnancov                               1 534,40 € 
                                    - na regeneráciu pracovnej sily                               1 769,54 € 
- konečný stav účtu k 31.12.2018                                                                  385,31 € 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Oľga Ličková, v. r.        
                                                                                                       riaditeľka 
 
                 
 
                                                                                  
Vypracovala : 
Bezáková 
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Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti

Materská škola Velehradská
Tab.č 1

Ukazovateľ
Upravený rozpočet                     

v roku 2018
Skutočnosť k 

31.12.2018 v €

1. Príjmy spolu 89 308,00 103 189,52
poplatky a platby z predaja a služieb

0,00 87 773,63

v tom:podpoložka 223002 0,00 26 302,54

v tom:podpoložka 223001 0,00 14 460,96

podpoložka 223003 0,00 47 010,13

príjem z prenájmu 212 0,00 2 989,08

úroky z dom.úverov, vkladov 243 0,00 0,00

ostatné príjmy 292 0,00 12 426,81

granty 311 0,00 0,00

2. Odvod príjmov MČ x 102 832,37

3. Výdavky spolu 581 831,00 584 373,22

bežné výdavky vrátane hmotnej 

núdze 581 831,00 584 373,22

kapitálové výdavky 0,00 0,00

4. Dotácie MČ 544 960,61 544 915,00

na bežné výdavky 544 960,61 544 915,00

na hmotnú núdzu 0,00 0,00

Vypracoval: Bezáková
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                    Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov

Materská škola Velehradská Tab.  č. 2

Ukazovateľ Upravený rozpočet Skutočnosť k
v roku 2018 v €  31.12.2018 v €

200 Nedaňové príjmy 89 308,00 103 189,52
Z toho:
212 príjem z prenájmu 0,00 2 989,08

223 poplatky a platby z predaja a služieb 0,00 87 773,63
223002 Za jasle, materské školy a šk. družiny 0,00 26 302,54
223003 Za stravné 0,00 61 471,09
240 Úroky z dom. úverov a vkladov 0,00 0,00
292 Ostatné príjmy 0,00 12 426,81

311 Granty 0,00 0,00

600 Bežné výdavky (1) 581 831,00 581 280,94
Z toho:
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. os. vyr. 311 354,00 298 514,87
Z toho:
611 Tarifný plat vrátane náhrad 241 572,00 233 827,09
612 Príplatky 61 782,00 51 397,86
614 Odmeny 8 000,00 13 168,00
616 Vyrovnanie platu 0,00 121,92
620 Poistné zamestnancov a NÚP 108 817,00 102 518,41
630 Tovary a ďalšie služby 155 214,00 172 416,00
Z toho:
631 Cestovné náhrady 80,00 43,40
632 Energia, voda a komunikácie
v tom:
elektrická energia 5 500,00 4 503,74
plyn 510,00 17 829,70
tepelná energia 29 303,00 19 354,18
vodné stočné 1 230,00 1 375,11
633 Materiál 75 747,00 73 625,14
634 Dopravné 0,00 0,00
635 Rutinná a štandardná údržba 10 414,00 11 719,34
636 Nájomné za prenájom 0,00 0,00
637 Služby 26 360,00 33 906,28
642 Odchodné, odstupné, úrazy, PN do 10dní 6 446,00 7 831,66

700 Kapitálové výdavky (2) 0,00 3 092,28
Z toho:
710 Obstarávanie kapitál. aktív 0,00 3 092,28
Z toho:
713 Nákup kanc. strojov, prístr. a zariadení 0,00 3 092,28
716 Prípravná a projekt. dokumentácia 0,00 0,00
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia
718 Rekonštrukcie a modern stroj. a zariadení 0,00 0,00

Príspevky v hmotnej núdzi (3) 0,00 0,00

Výdavky spolu (1+2+3) 581 831,00 584 373,22
Z toho:
Použitie prostr. z mimorozpočtového účtu
Použitie navŕšenia rozp. z príjmov - bežné výd.
                                         -   kapitálové výdavky

Vypracoval: Bezáková
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                            Vyhodnotenie čerpania mzdových nákladov

Materská škola Velehradská

Tab.č.3

Ukazovateľ Merná jednotka
Upravený rozpočet                     

v roku 2018
Skutočnosť k 

31.12.2018 v €

Tarifné platy € 241 572,00 233 827,09

Príplatky € 61 782,00 51 397,86

V tom: osobný príplatok € 47 928,00 38 093,48

Odmeny € 8 000,00 13 168,00

v tom jubilejné odmeny € 0,00 0,00

Doplatok k platu € 0,00 121,92

Mzdové prostriedky spolu € 311 354,00 298 514,87

Priem.prep.počet zam. osoby 0 29,4

Priemerná mzda € 0 846,13

Vypracoval:Bezáková

 



Materská škola, Západná 2, 821 02 Bratislava 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

Správa   o   výchovno  –  vzdelávacej   činnosti,  jej   výsledkoch  a   podmienkach   Materskej 
školy Západná 2, Bratislava za školský rok 2018/2019 

 
 
 

 
 

                                                                            
Materiál obsahuje:     
-správu o výchovno -vzdelávacej... 
-vyjadrenie Rady školy pri MŠ                                                                                                 -
správu o hospodárení 

 
 
 
 
 
 
 

 Predkladateľ 
 Barbora Danihelová      v. r. 
 riaditeľka materskej školy  

 
 
 
 

  Spracovateľ 
  Barbora Danihelová      v. r. 
  riaditeľka materskej školy 

 
 
 
 
 
 

September 2018 
  



Východiská a podklady: 
 
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno- 

vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl školských zariadení. 
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006. 
3. Koncepcia školy na roky 2017-2022 
4. Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ 
5. Vyhodnotenie cieľa koncepčného záveru zámeru MŠ 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Západná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Správa  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

                        a podmienkach Materskej školy za školský rok 2018/2019 
 
 
A) Základné údaje o materskej škole 
 
1.Identifikačné údaje 
Názov školy  Materská škola 
Adresa  školy Západná 2 
Telefónne číslo  02/43420370 
Mobilné číslo  0901725907 
Internetová adresa školy  www.ms-zapadna2.webnode.sk  

Elektronická adresa školy e-mail: mszapadna.ba@gmail.com 
Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 
 
2.Vedúci zamestnanci 
Funkcia Meno a priezvisko   
Riaditeľ materskej školy  Barbora Danihelová MŠ Západná 2, 82102 BA 
Zástupca riaditeľa    
   
   
Vedúce školskej jedálne  Slávka Danielová MŠ Západná 2, 82102 BA 
   
   

 
3.Údaje o rade školy  
3.1.Údaje o rade školy 

Rada školy pri MŠ Západná 2 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 po voľbách v novembri 2015. Funkčné obdobie začalo dňom 
12.11.2015 na obdobie 4 rokov. 
 
 

Termín ustanovenia rady školy   12.11.2015 ––– 
 Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za  
Predseda rady školy  JUDr. Ing. Zsolt 

Mánya, PhD. 
rodičov 

Podpredseda rady školy  Vladimír Martinec  rodičov 
Zapisovateľ  Ľ. Ort-Mertlová pedagogických zamestnancov 
Členovia  Vierka Füleová pedagogických zamestnancov 
 Mgr.Martin.Mačuha,

PhD. 
zástupca zriaďovateľa 

 Ing.Martin Pätoprstý zástupca zriaďovateľa 
 Ing.Vladimír Sirotka, 

PhD. 
zástupca zriaďovateľa 



 Silvia Pilková zástupca zriaďovateľa 
 Veronika Dudášová nepedagogický zamestnanec 
 Tomáš Čapo rodičov 
 Katarína Briffod rodičov 
Počet zasadnutí  v šk. roku   3 x  
   

 
3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2018/2019: 
 
 Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy 
a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontrole, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 
školy. 
V školskom roku 2018-2019 sa uskutočnili tri zasadnutia Rady školy, na ktorých prerokovala 

- Plán aktivít na  šk. r. 2018/19 
- Školský poriadok a zmeny pre školský rok 2018-2019 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2018 
- Návrh počtu detí v triedach MŠ a kritériá ich prijatia do MŠ na školský rok 2019-2020 

 
RŠ sa oboznámila : 

- so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2018 
- s výsledkom zápisu detí do MŠ na šk. rok 2019-2020 
 

4. Iné poradné orgány školy 
4.1 Činnosť pedagogickej rady 
 Pedagogická rada sa zaoberala problematikami: Školský vzdelávací program ,,Detský 
svet poznania,, ,Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, Školský poriadok, Plán práce 
a aktivít, Plán kontinuálneho vzdelávania a formy vzdelávania zamestnancov, zvyšovanie 
profesného rastu pedagogických zamestnancov, hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, 
plánovanie, pozorovacie hárky, využívanie učebných pomôcok a oboznamovanie s novými 
smernicami. 

Za účelom zefektívnenia vzdelávania detí v materskej škole a tiež rastu pedagogických 
zamestnancov obsah zamerala aj na prerokovanie odporúčaním metodického združenia 
v oblasti skvalitnenia profesijných kompetencií a na priebežné i celkové hodnotenie 
dosiahnutých výsledkov a výstupov z kontrolnej činnosti. Boli predložené návrhy na ďalšie 
aktivity smerujúce pre oblasť vzdelávania s deťmi, spoločných aktivít s rodičmi. 

Prerokovala tiež podmienky prázdninovej činnosti a čerpanie dovoleniek a náhradného 
voľna pedagogických zamestnancov.  

 
 
4.2 Činnosť metodického združenia 
 
 Metodické združenie je poradný orgán, ktorý pomáha riaditeľke školy. Metodické 
združenie (ďalej len MZ) bolo zriadené podľa §6 ods.3 vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej 
škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. Plní funkciu organizačno -riadiacu, 
kontrolno -hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Jeho úlohy sú rozpracované  do 
vlastného plánu. Vedúcou MZ je p. uč. Ľuboslava Ort-Mertlová. Jeho členmi sú všetci 
pedagogickí zamestnanci materskej školy. 
Obsah činnosti MZ bol orientovaný na skvalitňovanie výchovno – vzdelávacej činnosti, 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, pomoc pri adaptovaní nových učiteliek, 



transformáciu poznatkov a vedomostí zo vzdelávania do praxe, výmenu skúseností, návrhy na 
zlepšenie plánovania a tvorbe cieľov. 
 Z výsledkov kariérneho rastu pedagogických zamestnancov v školskom roku 
2018/2019 vyplýva, že im bol ponúknutý priestor na absolvovanie 1.Atestácie, kreditového a 
aktualizačného vzdelávania. V budúcom školskom roku budú môcť odprezentovať svoje 
vedomosti a aj skúsenosti pre vzdelávanie kolegýň . 
Budeme sa aj naďalej venovať tvorbe triednych i školských projektov. 
     
   
4.3 Metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 
Názov Meno vedúceho 
Vedúca Metodického združenia Ľuboslava Ort-Mertlová 
Predseda Občianskeho združenia Ing.Imrich Fitala 

Predseda Rady školy  Zsolt Mánya 
 
5  Údaje o počte detí  
5.1 Počet detí (fyzický stav k 15. 9.) 
 
 Počet 

tried 
Počet detí 
spolu 

 Z toho 
začlenen
é 

Z toho počet  
Predškolákov 

Počet detí 
s OPŠD 

Materská škola, Západná 2, 
82102 Bratislava  

   9 09/186   
10/185 
11/186 

      62   4 

      
 

12/185  
01/187 
02/186 
03/187 

             
 
 
 

  
 

    04/187   
05/187 
06/187 

         

SPOLU:   9         0     9 
 

5.2 Údaje o počte zapísaných detí  
 

Celkový počet zapísaných ( marec)    187 
Počet odkladov OPŠD (po ukončení 
vyšetrení) 

   8 

 

5.3 Dochádzka – sumár za celý školský rok 
 
Materská škola Priemerná dochádzka  
 
MŠ Západná 2, Bratislava 
 

      
            132 

 



5.4 Uplatňované vzdelávacie plány 
 
P.č. Veková 

kategória 
Uplatňovaný učebný plán 

1. 3-6 Školský vzdelávací program ,,Detský svet poznania“-Zameraný je 
na enviromentálnu výchovu, Zdravú škôlku a rozvoj kognitívnych 
schopností pri práci s digitálnymi technológiami.  

2. 6 ročné deti Rozvíjajúci program výchovy  a vzdelávania  detí s OŠD v MŠ 
 
6) Fyzický počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného prodpokladu:  
pedagogických zamestnancov 

 
Z toho  
začínajúci  
PZ 

Z toho 
samostatní 
PZ 

Z toho 
zamestnanec 
s I. atestáciou 

Z toho 
zamestnanec 
s II. 
atestáciou 

        0         18         5   0 
 
Nepedagogickí 
zamestnanci 

 
 

  

Nepedagogickí 
zamestnanci 
spolu 

Z toho 
zamestnanci 
školskej 
jedálne 

ostatní 
zamestnanci 

 

        10         5         5  
 
 
7) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom  
školskom roku 2018/19 
 
Forma vzdelávania Počet vzdelávajúcich sa 
Kreditové vzdelávania 
Aktualizačné vzdelávanie 
Prípravé predatestačné vzdelávania   
1.Atestácia      

6 
1 
6 
2 

 
 
8)  Projekty, do ktorých je materská škola zapojená 

 
Názov projektu Kto projekt 

vyhlásil 
Termín 
začatia  
realizácie 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

Školský mliečny program MŠ SR 
 

9/2018 
 
 

6/2019 
 

Medvedík Nivea 
  

Nivea 
     

9/2018 
 

6/2019 
       



 

      Ovocie na školách  MŠ SR 9/2018 
 

6/2019 
 

      Grant Ružinov  
 

Bezpečne, zdravo a 
hravo 

3/2019 8/2019 

ÚV SR na podpora rozvoja 
športu na šk. rok 2019 

     
 

Výstavba ihriska 
pre deti v MŠ 

      3/2019 
 

      8/2019 
 

  Magistrát hl. mesta Bratislava 
       

 Deti v sieti 
     

      1/2019 
       

      06/2019 
      10/2019 
      

      OLO  
      Neseparuj sa - separuj 
 

OLOMPIÁDA 
      

      9/2018        6/2019 

  
 
9) Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytovaného stupňa vzdelania 
 
 
V školskom roku 2018/2019 sa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho  vzdelávania 
vydávalo len na písomnú žiadosť zákonného zástupcu. Odloženú povinnú školskú dochádzku 
má 13 detí, ktoré zostanú v školskom roku 2019/2020 v predškolských triedach.  
 
 
10) Aktivity organizované materskou školou 
 

· divadelné predstavenia  
· Červený kríž –Dorotka 
· Veľkonočné –tvorivé dielne s rodičmi,  
· Deň matiek –  besiedky 
· Miniolympiáda RŠK - športové dopoludnie 
· Kolobežkový pretek – športové dopoludnie 
· Vianočné besiedky 
· besiedka z AJ pre rodičov 
· besiedka – spevácky krúžok 
· besiedky - rozlúčka s predškolákmi 
· kurz korčuľovania,  
· plávania 
· Škola v prírode – Kaštiel -Antonstál pri Nemšovej 
· jarná brigáda  
· návšteva knižnice  
· zber PET fliaš 
· zber požitých batérii 
· zber papiera 
· celoročná spolupráca so ZŠ Ostredková-návšteva ZŠ,  
· Deň matiek 



· Tanečný festival 
· návšteva knižnice  
· estetizácia knižnice výtvarnými prácami detí 
· fotografovanie deti 
· fotografovanie na tablo 
· workshopy pre deti – odborná divadelná príprava 
· EKO Daphne –enviromentálna výchova 
· deň otvorených dverí pre rodičov pred zápisom do MŠ 
· prednáška psychologičky pre rodičov ohľadom vstupu dieťaťa do ZŠ /kritéria/ 
· spoločné stretnutie vedenia zo ZŠ s rodičmi v MŠ / ako sa pripraviť na zápis do ZŠ/ 
· rozlúčka s predškolákmi – zábavné dopoludnie 
· koncoročné výlety- Vláčikom Prešporáčikom  - Medická záhrada, Gazdovský dvor –

Pusté Uľany 
· plenárne ZRPŠ, TA ZRPŠ 
· Deň otcov – športové popoludnie spojené s výstavou výtvarných prác a nácvikom 

country tanca 
· finále OLOmpiády na Primaciálnom námestí 
· návšteva letiska - predškoláci 
· Dental Alarm –starostlivosť o zúbky 
· rozlúčka  predškolákov - besiedky 
· požiarnici 
· rozlúčka predškolákov so škôlkou  

 
 

11) Nadštandardné aktivity materskej školy  
 

· Kurz korčuľovania 
· Predplavecká príprava  
· Spevácky krúžok 
· Anglický jazyk 
· Environmentálna výchova, pole, les,  
· Ekovýchova Daphne – životné prostredie /separovanie odpadu/ 
· Škola v prírody 
· Workshopy pre predškolákov –odborná divadelná príprava 
· Individuálna logopedická starostlivosť 

 
 
12) Krúžková činnosť materskej školy  
 
Cudzí jazyk 
 

 Anglický jazyk 
 Class 

Počet detí Angliština  Počet detí 

 MŠ Západná  áno     22      áno 34 
                   
 Výtvarný krúžok        Tanečný krúžok  
  áno     10  áno  34 

 



13) Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila 
 
MŠ Západná:  

· výtvarné súťaže:  Čáry -  máry /Miestny úrad MČ Bratislava Ružinov/ 
· medzinárodná výtvarná súťaž:   Žitnoostrovské pastelky – ocenená  - Ema Šimová (6) 

/Janka Habarová, Dominika Kaláberová –vystavené práce/   
· výtvarná súťaž :     ,,Farebná stopa“ –  ZŠ Železničná 

cena detskej poroty - Michaela Vargová (6r.),  
cena pedagóga - 2. miesto – Jakubcová Nela ( 6r.), 3. miesto – Flikingerová Simona(6r.) 
cena psychoĺóga -1.miesto - Starečková Michaela(6r.) 2. miesto – Flikingerová Simona 
(6r.) 
cena výtvarníka – 1. miesto Víglaská Kristína (4r.) 

 
· výtvarná súťaž na tému ,,Raz aj ja poletím ku hviezdam“ – MK Slovenska ZUŠ 

Sklenárová 
· medzinárodná výtvarná súťaž ,,Rozprávočka moja naj“  - Prešov /7259 prác/ 

/kategória materské školy 1.miesto – Simona Flikingerová, čestné uznanie – Nela 
Jakubcová/ 

· Výtvarná súťaž ,,Moja rodina“ - Piešťany 
· projekt ,,OLOMÁNIA – Neseparuj sa – separuj /zber papiera a plastov/ 
· zber opotrebovaných batérií 

 
 

 
14) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 
V školskom roku 2018/19 nebola vykonaná inšpekcia .                      
    

 
15) Aktivity a prezentácia materskej školy na verejnosti 

 
MŠ Západná: 

· celoročná prezentácia aktivít  zo života materskej školy 
· celoročná spolupráca rodičov OZ pri aktivitách materskej školy 
· celoročná spolupráca s RŠ pri MŠ  Západná 2 
· výtvarná súťaž Čary – Máry 
· výtvarná súťaž ,,Farebná stopa“ – ZŠ Železničná 
· výtvarná súťaž na tému ,,Raz aj ja poletím ku hviezdam“ 
· výtvarná súťaž ,,Rozprávočka moja naj“ Prešov /nemáme vyhodnotenie/ 
· Výtvarná súťaž ,,Moja rodina“ /nemáme vyhodnotenie/ 
· 4.ročník -Ružinovského tanečného festivalu pre deti MŠ  

 
 
 
16) Priestorové a materiálne podmienky školy 

 
Počet PC využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti interaktívnych tabúľ 
využívaných vo výchovno-vzdelávacích činnostiach: 



 
Počet PC Počet interaktívnych tabúľ  
9 9 

 
 

Vybavenie materskej školy digitálnou technikou je v dnešnej dobe mimoriadne potrebné. Je to 
nie len z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu všestranného rozvoja dieťaťa. V našej materskej 
škole máme 9 PC a 9 Interaktívnych tabúľ využívame ich vo výchovno-vzdelávacom procese.  
Pri svojej práci využívame i prácu s digitálnym fotoaparátom. Každoročne venujeme pozornosť 
dopĺňaniu  školských a učebných pomôcok (softverov), detskej a odbornej literatúry. 
Financovanie je z MŠ a z príjmov od rodičov na výdavky, ktoré sa v plnej miere vracajú do MŠ 
a sú využité iba pre účely detí. Ďalším mimoriadne dôležitým finančným zdrojom sú financie 
z 2% daní. 

 
V MŠ Západná sme zrealizovali tieto opravy, revízie a obnovy:  
 
· odstránenie havárijného stavu v pivničných priestorov MŠ /2x/ 
· odvoz záhradného odpadu do zberného dvora, /2x/ 
· vyrúb a orez poškodených stromov 
· maľovanie priestorov MŠ /chodba, kancelária/ 
· zabezpečenie policového systému na pomôcky do tried /1 tr./ 
· oprava škrabky 
· montáž spätnej klapky 
· zakúpenie svietidiel /chodba, kancelária/ 
· zabezpečenie pravidelnej kontroly požiarnej techniky, hasiacich prístrojov, komína, 

výťahu  
· zabezpečenie revízie plynu - plynových spotrebičov, elektrospotrebičov, 
· deratizácia  
· revízia hracích prvkov na ŠD 
· kalibrovanie  teplomerov a váh /kuchyňa/ 
· dezinfekcia hračiek 
· oprava výťahu pre kuchyňu 
· zabezpečenie spolupráce  PO, BOZP, zabezpečenie revízie bleskozvodov,  
· vyčistenie dažďových zvodov zo strechy 
· nové dvere s obložkami na prízemí /kancelária, kancelária vedúcej ŠJ, 1.trieda, archív, 

sklad čistiacich prostriedkov, miestnosť pre upratovačky; 
· výmena kobercov /kancelárii, chodba/ 
· doplnenie žalúzii a sieťky na okná 
· zakúpenie prenosného telefónu 
· zakúpenie práčky 
· oprava kompostérov /2x/ 

 
 
 17)Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
 
V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekcia. 

 
 



18)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
materskej školy (v prílohe č. 2) 
( Správa  o hospodárení za  predchádzajúci kalendárny rok) 
 
 
19) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
V školskom roku 2018-2019 sme pracovali podľa ŠVP a Školského vzdelávacieho programu 
Detský svet poznania  
Štruktúra obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti viedla k získaniu kľúčových kompetencií, 
ktoré sú potrebné pre dosiahnutie školskej zrelosti. 
Silné stránky: 
- personálne a kvalifikačné obsadenie pedagogického kolektívu 
- snaha o modernizáciu MŠ 
- tvorivá atmosféra 
- revitalizácia školského dvora 
- prezentácia MŠ  
- zapájanie sa do grantových výziev a projektov 
- získavanie finančných prostriedkov z 2% 
Nedostatky: 
- zlý stav okien v jednotlivých triedach /poškodené kovania/ 
- zlý stav kanalizácie 
- staré podlahové krytiny 
- staré maľovky 
- realizovať viac športových aktivít na podporu programu predchádzanie obezity 
- nedostatočná vybavenosť školskej kuchyni (  odvetrávanie pár, varný kotol...) 
Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí v ktorých sú nedostatky: 
- umožniť pedagogickým zamestnancom účasť na konferenciách, vzdelávaniach, workshopoch 
a poznatky využívať vo svojej práci 
- získať finančné prostriedky na nové podlahové krytiny 
- získať finančné prostriedky na maľovanie tried a priestorov MŠ 
- pôsobiť edukačne a motivačne na pedagogických zamestnancov, aby vytvárali a zapájali sa    
do rôznych projektov, 
- zabezpečiť policový systém na pomôcky v jednotlivých triedach 
- spolupráca so zriaďovateľom pri hľadaní optimálnych riešení na odstránenie daných 
nedostatkov technicko- materiálneho charakteru, 
Prezentácia materskej školy: 
- web stránka, možnosť sledovať aktivity materskej školy 
- Ružinovské ECHO 
 

 
 

20)   Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na  
príslušný  školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

   
· Oblasť výchovno-vzdelávacia, bola zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, 

príprava na vstup do ZŠ a na život v spoločnosti. Koncepčné zameranie vychádza 
z vonkajších a vnútorných podmienok školy, so spoločenských potrieb, z vlastných 
overených projektov, požiadaviek rodičov a z osobnostného zamerania 
pedagogických zamestnancov. 



· Rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, environmentálne cítenie, návyky so 
zdravým životným štýlom a naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

· V enviromentálnej oblasti dať priestor a neohraničené možnosti na vytváranie 
základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu 
/Eko výchova Daphne, Enviromentálna výchova-Chodilovci, OLO-Olompiáda, 
Sewa –triedenie elektro odpadu a pod./ 

· Akceptovať nadanie, talent, vekové a individuálne osobitosti detí, proces výchovy 
a vzdelávania detí skvalitňovali tak, aby dieťa úspešne zvládlo plynulý prechod do 
1 ročníka ZŠ. 

· Zúčastniť sa vzdelávacích aktivít, seminárov, rozširovať vedomosti, zručnosti 
učiteliek sebavzdelávaním a zavedením nových alternatívnych výchovno-
vzdelávacích foriem, metód práce a tým zvýšiť úroveň prípravy detí do ZŠ. 

· Odstrániť materiálno-technické nedostatky z minulých rokov, zlepšiť interiérové aj 
exteriérové vybavenie 

· Spojiť všetkých zamestnancov v jeden celok spolupracovať, pomáhať si, 
odovzdávať informácie, fungovať ako jeden subjekt. 

 
  
 -------------------------- 
 

B.   Ďalšie informácie o škole 
 

1) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
  
 Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole sú vymedzené 
v interných dokumentoch školy – Školskom poriadku a Prevádzkovom poriadku školy. 
Dokumenty sú vypracované v súlade s platnou legislatívou s prihliadnutím na uspokojenie 
základných potrieb detí, rešpektovanie špecifík detského veku a rovnomerného rozdelenia 
záťaže a oddychu počas dňa. 
 Materská škola Západná 2 je veľká, 9 triedna materská škola. Tri triedy sú v pavilónoch 
a ostatné triedy v budove  s celodennou starostlivosťou. Aj napriek nedostačujúcim 
priestorovým podmienkam na krúžkovú činnosť môžeme usúdiť, že  využívame každý priestor 
MŠ. 
 Všetci zamestnanci sa snažia o vytvorenie optimálnych podmienok na výchovu 
a vzdelávanie zverených detí. Jednou z dôležitých aspektov, ktoré vieme ponúknuť je pozitívna 
klíma v materskej škole. Vo vzdelávacej činnosti sa snažíme o jednotný prístup a pôsobenie na 
dieťa, čo uľahčuje tak adaptačný proces novo nastúpeného dieťaťa, ako aj celý edukačný proces 
po vstup do ZŠ. 
 Interiér materskej školy, jeho vybavenie sa modernizuje priebežne v spolupráci 
s Rodičovským združením pri materskej škole ako aj v spolupráci so zriaďovateľom. Pitný 
režim sa zabezpečuje čistou vodou pomocou zakúpeného dávkovača na triede a pitnou fontánou 
v ŠZ.  
Adaptácia novoprijatých detí sa realizuje v spolupráci s rodičmi. Využívame individuálny 
prístup k potrebám dieťaťa. Pri riešení školskej zrelosti a výchovno-vzdelávacích problémoch 
úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva. 
 
 
 
 
 



 
 
2) Voľno-časové aktivity školy  
 

Názov krúžku Zameranie 
Počet 
detí 

Vedenie krúžku 

Výtvarná výchova Rozvoj stetického cítenia, 
spoznávanie výtvarných techník, 
atď; 

10 Beáta Pevná. 

       
 
3. Spolupráca školy  
 
3.1 Spolupráca s rodičmi detí          
 Spoločné aktivity s rodičmi: 

Termín: Názov aktivity  Vyhodnotenie aktivity,  

 Vianočné besiedky, Deň matiek, Prezentácia detí 

 Brigády/jarná, jesenná/ Úprava školského dvora 

14.6.2019 Deň otcov Športové popoludnie 

 
Je potrebné vo väčšej miere organizovať voľno-časové aktivity pre deti a rodičov spoločné 
aktivity – výlety, vychádzky, športové a kultúrne akcie..., na ktorých by sa stretla širšia 
rodičovská verejnosť. Tým upevniť vzájomnú dôveru, vytvoriť dobrú atmosféru, zvýšiť záujem 
rodičov spolupracovať s materskou školou. 

 
 
3.2 Spolupráca so základnou školou:  

· Návšteva deti predškolských tried prvých ročníkov ZŠ Ostredková 
· Stretnutie rodičov s vedenie ZŠ Ostredková na MŠ 
 

 
 

3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 

Spolupracovali sme  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
pri riešení školskej zrelosti. Uskutočnili sa stretnutia rodičov s pani psychologičkou 
a individuálne testy školskej zrelosti.  

 
3.4 Spolupráca s fyzickými a  právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi 
združeniami, atď.  
Občianske združenie pri MŠ Západná sa aktívne zapájalo do života materskej školy finančnými 
príspevkami a aktívnou účasťou pri kultúrnych a športových akciách organizovaných 
materskou školou a výmenou staré hracie prvky za nové. 
OZ pri MŠ  Západná finančne podporovali: 

· celoškolské akcie,  
· divadlá predstavenia 
· ovocie 
· evironmentálnu výchovu,  



· autobusovú dopravu na koncoročné výlety ,   
· zakúpili hračky do tried na Vianoce,  
· Mikulášske balíčky 
· didaktické pomôcky  
· projekty MŠ 
· počítače 
· a pod; 

 
 

 
Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 
Využívanie nových trendov v edukačnom procese :  

V procese plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky premyslene využívali na 
plnenie cieľov rôznorodé stratégie. Vo väčšej miere boli uplatňované moderné metódy 
a postupy podnecujúce dieťa k vlastnej aktivite a tvorivosti: diskusia, pojmová mapa, metóda 
tvorby pravidiel, experimentovanie, bádanie. Využívali sa moderné didaktické pomôcky, napr. 
Logico Primo, počítač, interaktívna tabuľa, edukačné softvéry, digitálny fotoaparát,  digitálna 
hračka Bee Boot, atď. 
Rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, , schopnosť prijímať a niesť osobnú 
zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si  rešpektovať a tolerovať odlišnosť iných ľudí, 
správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy, vytvoriť im priestor 
formou enviromentálnej výchovy na vytváranie vzťahu k prírode a rozvíjať u detí 
digitálne zručnosti. 
Tieto  úlohy sa plnili priebežne počas celého roka v vzdelávacích aktivitách, ako aj pri hrových 
činnostiach.  
Deti sa spolupodieľali na vytváraní pravidiel, rozvíjali si interpersonálne kompetencie 
a emocionálnu inteligenciu v rôznych situáciách počas pobytu v MŠ. 
Utvárať emocionálne bohatý vzťah a ochranárske postoje k prírode a životnému 
prostrediu 
 

Každoročne dopĺňame triedy a kabinety novými učebnými a didaktickými 
pomôckami.  
      

Odporúčania a návrhy: 
 

· viesť deti k ochranárskemu postoju voči prírode, k triedením odpadu a chrániť si 
planétu 

· zapájať rodičov do aktivít MŠ /prehlbovanie pozitívneho vzťahu k prírode jej 
ochrane a zodpovednému správaniu k životnému prostrediu/ 

· pokračovať v organizovaní brigád na úpravu a revitalizáciu exteriéru materskej 
školy, 

· prehlbovať metodickú činnosť MZ v rámci funkcie organizačno – riadiacej, 
kontrolno- hodnotiacej a vzdelávacej( odborno – metodickú), 

· pokračovať v spolupráci so všetkými inštitúciami a MÚ MČ Bratislava Ružinov; 
 
 
 
 



 
Komentár  
 
 
Materská škola Západná 2 je zaradená do siete škôl a poskytuje  pól dennú i celodennú 
výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou pre predprimárne vzdelávanie. 
Materská škola  má deväť tried a  je samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a 
kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami školských jedálňach. 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania. Školský vzdelávací program ,,Detský svet poznania“ 
materskej školy   sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu  
pre predprimárne vzdelávanie a vlastným zameraním školy. Predprimárne vzdelávanie 
podporuje celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizuje a motivuje rozvoj psychomotoriky, 
poznania, emocionality a sociability, rozvíja tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách, 
pomáha dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie. Pripravuje deti na život 
v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a 
priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami. Materská škola napĺňa túžbu 
dieťaťa po kontakte s rovesníkmi, aj v interakcií s učiteľom. Vo vzdelávaní sa prihliada na 
rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie detí. Rešpektuje sa právo každého 
dieťaťa na šťastné detstvo.  
V MŠ Západná 2 sa realizujú nadštandardné aktivity formou krúžkov anglického jazyka, 
tanečnej prípravy, speváckeho krúžku a ďalej kurzom korčuľovania, lyžovania, plávania 
a škola v prírode atď. 
Materská škola je financovaná z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov a zo MŠ SR – príspevok 
na deti v predškolskom veku. 
MŠ SR tento rok poskytlo dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom pre 
detí  predškolského veku. 
Pridelené finančné prostriedky v rozpočtu na rok 2018 sme sa snažili použiť čo najefektívnejšie. 
V roku 2018 MČ Bratislava – Ružinov MŠ pokračovala v opravách – spätná klapka. Dali sme 
si nainštalovať prenosný telefón, Vymaľovali sme  interiérové priestory ./kancelária, chodba/ 
V priebehu školského roka sa školská jedáleň doplnila spotrebným materiálom ako poháre, 
príbory, tácky pre dospelých, boxy na mäso, atď./. Počas roka sa triedy doplnili skladačkami, 
hračkami a  kabinety metodickými pomôckami .V školskej záhrade sa zavesili hojdačky a 
zabezpečil sa výrub poškodených stromov, čím sa zabezpečila bezpečnosť detí  a personálu pri 
pobyte vonku. Objednali sa detské časopisy /Včielka, Vrabček a Adamko a pre pedagogických 
zamestnancov predškolská výchova, zakúpenie licencií do PC/ 
 
 
 
 
 
 
                     Barbora Danihelová 

                         riaditeľka MŠ 
  



Príloha č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjadrenie  pedagogickej rady 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa 27.6.2019 
 
 



 
V pedagogickej rade prerokované dňa  25.6.2019 
 
Rade školy predložené dňa  27.6.2019 
 
Podpis predsedu rady školy ................................ 
 
Schválené zriaďovateľom dňa.................................uznesením Miestneho  
zastupiteľstva  
 
mestskej časti Bratislava – Ružinov  č. ...................................... 
 
 
 
V Bratislave dňa ................................. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                ____________________     
                                                                                      Pečiatka a podpis 
                                                                                        riaditeľka MŠ                                                                                                                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2 
 
 

Vyjadrenie  rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
Rada školy pri Materskej škole Západná 2,  821 02 Bratislava 
 
 
            
 
 V Bratislave  .............................. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Rada školy pri Materskej škole Západná 2, na svojom zasadnutí  dňa 27.06.2019 bola oboznámená 
s obsahom Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 
školy, Západná 2, Bratislava za školský rok 2018/2019 a berie ho na vedomie. 
 
 
 
S pozdravom                                                        
 
                                                                    
 
 
 
                                                                                    _______________________                                     
                                                                                           predseda Rady školy               

  



 

 

MATERSKÁ ŠKOLA, Západná 2, 821 02  Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Činnosť organizácie:  predškolská výchova 
Počet žiakov : 183 
Počet tried: 9 
MŠ Západná 2, 821 02 Bratislava vznikla ako samostatný právny subjekt odčlenením sa od MŠ Piesočná 2 
,Bratislava  od 1. 9. 2015. 
Popis priestorov školy:  
Objekt MŠ pozostáva z poschodovej budovy a pavilónu prepojeného spojovacou chodbou. 
V hlavnej budove sa na prízemí nachádza  vstupná hala, kancelária zástupkyne a vedúcej ŠJ , detská jedáleň, 
sklad materiálu MŠ, archív, denná miestnosť prevádzkových zamestnancov, dve triedy s príslušnými  priestormi 
( herňa, spálňa, šatňa a umyváreň pre deti ), kuchyňa s príslušnými priestormi, priestor pre záhradníka. Na 
poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušnými priestormi 
 ( herňa, spálňa, šatňa a umyváreň pre deti), WC pre zamestnancov a kabinety pre pomôcky k výuke. V pavilóne 
sa nachádzajú 3 triedy s kompletným príslušenstvom ( šatňa, spálňa, umyváreň)  kuchynka. 
 
1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu ( tab. č. 3 )   
 
A. Plán práce: 
priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2017   
    - stav zamestnancov k 31. 12. 2018           27,85 / 29  
      z toho: MŠ -  pedagogickí zamestnanci                    18,21 / 19 
                   -  nepedagogickí zamestnanci                5,00 / 5 
  Školská jedáleň                   4,64 / 5   
 
B. V roku 2018 sme čerpali mzdové prostriedky  nasledovne: 
    Na tarifné platy  a ostatné osobné vyrovnania :   

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 225 700,00 € a čerpali sme  – 224 089,46 €  
    Na  príplatky a doplatky: 
 Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 51 798,00 € a čerpali sme – 51 788,71 €   

z toho na osobné príplatky bol upravený rozpočet 31 695,00 € a čerpali sme 31 690,08 € 
     Na odmeny : 
            Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 20 463,00 a čerpali sme 20 463,00 € 

Vyplatené boli odmena ku Dňu učiteľom, odmeny na konci roka. Odmeny boli vyplatené z ušetrených 
tarifných platov a  príplatkov.        

 
Mzdové náklady za rok 2018 predstavujú spolu  296 341,17 €, t. j. 99,46% z upraveného rozpočtu .  
Priemerná mzda  na zamestnanca činila  886,72 €, čo je o 67,61 € viac ako za rok 2017 (819,11 € ).   
 
C. Na dohody v roku 2018 bolo čerpané 4.800,00 €.  
 
2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu ( tab. č. 1 ) 
 
A. Príjmy 
    Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 – 47 050,00 € 
    Celkové plnenie v roku 2018 – 56 135,12 €, t.j. 119,31 % z upraveného rozpočtu 
Príjmy z prenájmu –  

212 Príjmy z prenajatých budov ... – plnenie  644,52 €  
Finančné prostriedky boli získané  prenájmom bytových priestorov.  
Poplatky z predaja a služieb – plnenie 44.682,38 € 
223002 Poplatky za MŠ – plnenie 26.108,24 €   
223001 Za réžiu – plnenie 18.574,14 €  

Ostatné príjmy – 
          292 z dobropisov minulých období – plnenie 10.808,22 € . 
Granty –  0 
 
B. Výdavky 
 
    Materská škola: 
Schválený rozpočet na rok 2018 – 402.354,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 –  438.167,00 €, čerpanie 447.338,28 €, t.j. 102,09 % z upraveného rozpočtu, 



v tom: 
mimorozpočtové zdroje:  
príspevok na 5-ročné deti – 11.581,00 € 
navŕšenie z rozpočtu MČ  -  11.182,25 € 
z preplatkov za energie – 9.907,94 € 
z RZZP – 756,52 € 
 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné os. vyrovnania 
Upravený rozpočet – 257.161,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 :  257.267,95 € , z toho: 

- tarifný plat ... – 196.328,58 € 
- príplatky        -   44.416,37 €   
- odmeny  - 16.523,00 € 

V tejto kategórii boli čerpané finančné prostriedky zo ŠR na 5-ročné deti vo výške 2.030,15 € a boli použité na  
tarifný plat učiteľom predškolákov. 
 
Kategória 620 – Poistné  
Upravený rozpočet – 88.312,00 € 
Čerpaný bol vo výške – 89.574,92 €,  z toho: 
z RZZP –  756,52 € 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet – 91.680,00 € 
Čerpanie bolo vo výške - 99.482,30 €, z toho : 
z rozpočtu MČ – 11.182,25 € 
príspevok na 5-ročné deti –  9.550,85 € 
z preplatkov za energie – 9.907,94 € 
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet 30.636,00 € 
čerpanie – 34.120,51 €  
 
položka 632 – energie, voda 
- tepelná energia – upravený rozpočet – 25.720,00 €, čerpanie bolo  28.333,44 €  
- elektrická energia – upravený rozpočet – 1.035,00 €, čerpanie bolo 1.034,95 € .  
- vodné, stočné, zrážkové vody – upravený rozpočet – 2.662,00 €, čerpanie 3.535,95 €  
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky z preplatkov za energie vo výške 9.907,94 €. 
 
položka 632 – komunikácie  
Upravený rozpočet – 1.219,00 € 
Čerpanie – 1.216,16 € 
finančné prostriedky boli vynaložené na telefón, internet a poštovné . 
 
Položka 633 celkom : 
Upravený rozpočet – 21.769,00 € 
Čerpanie – 21.763,27 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 

- vybavenie prevádzkových priestorov – 1.483,94 € 
- interiérové vybavenie – 3.370,33 € ( nábytok, koberce ) 
- telekomunikačná technika – 2.941,00 € ( interaktívne tabule ) 
- čistiace prostriedky – 1.972,88 € 
- materiál na drobnú údržbu – 1.297,61 € 
- materiál pre výchovu a vyučovanie – 6.228,54 € 
- knihy, noviny, časopisy – 1.339,88 € 
- komunikačná infraštruktúra -1.599,34 € ( počítačová sieť + domáci telefón ) 
- ostatné finančné prostriedky boli vynaložené na drobnú výpočtovú techniku, kancelárske potreby, 

dekoračný materiál, tlačivá, sadenice, benzín do kosačky, licencie, vybavenie lekárničky. 
V tejto položke boli čerpané prostriedky zo ŠR na 5-ročné deti vo výške 8.085,85 €. Prostriedky zo ŠR boli 
použité na  materiál pre výchovu a vyučovanie, interaktívne tabule do tried pre predškolákov. 
 



Položka 635 celkom:  
Upravený rozpočet – 15.922,00 € 
Čerpanie  - 19.889,18 €  
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 

- údržbu rozvodov el. energie ,UK., plyn  – 7.573,60,26 € 
- údržbu budov –  8.888,30 € 
- údržba softvéru a komunikačnej techniky – 573,36 € 
- kompletná údržba výťahu – 2.202,00 € 
- údržba kanalizácie – 511,92 € 

V tejto položke boli použité finančné prostriedky z rozpočtu MČ vo výške 9.592,25 € . 
 
Položka 636 celkom: 
Upravený rozpočet – 349,00 € 
Čerpanie – 348,86 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na prenájom rohoží . 
 
Položka 637 celkom:   
Upravený rozpočet – 23.004,00 € 
Čerpanie -  23.360,48 €   
Finančné prostriedky boli vynaložené najmä na: 

- miestny poplatok za komunálny odpad –  1.675,59 € 
- orez stromov – 1.590,00 € 
- BOZP a PO - 440,00 € 
- poistné – 1.393,99 € 
- prídel do SF – 2.745,73 € 
- stravné – 4.525,50 € 
- odmeny za zamest. mimo prac. pomeru – 4.800,00 € 
- školenia, semináre, - 1.397,00 €  
- revízie a kontroly zariadení – 960,55 € 
- poplatky banke – 822,76 € 
- logopedicko – psychologické služby – 780,00 € 
- OLO – 668,38 € 
- deratizácia – 381,20 € 
- čistiareň, tlačiarenské služby, pracovná zdravotná služba, ochrana osobných údajov kominárske 

služby... 
V tejto položke boli použité finančné prostriedky z rozpočtu MČ vo výške 1.590,00 € na orez stromov a zo ŠR 
vo výške 1.550,00 € . 
 
Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 1.014,00 € 
Čerpanie  - 1.013,11 € 
Finančné prostriedky boli čerpané na odchodné a na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN . 
 
 
Školská jedáleň 
Schválený rozpočet na rok 2018 -  72.466,00 € 
Upravený rozpočet na rok 2018 -  119.152,00 €, čerpanie 114.026,78 €, t.j. 95,70 % z upraveného rozpočtu 
v tom 
z preplatkov energií – 47,78 € 
Od tohto roku vstupujú do rozpočtu a čerpania rozpočtu školskej jedálne aj výdavky na potraviny hradené 
z príjmu za stravné od rodičov.  
 
Kategória 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
Upravený rozpočet na rok 2018– 40.800,00 € 
Čerpanie – celkom za rok 2018 :  39.073,22 € , z toho: 

- tarifný plat... - 27.760,88 € 
- príplatky –  7.372,34 € 
- odmeny – 3.940,00 € 

 



Kategória 620 – Poistné 
Upravený rozpočet – 14.249,00 € 
Čerpaný bol vo výške 13.372,20 € 
 
Kategória 630 – Tovary a ďalšie služby 
Upravený rozpočet –  63.933,00 € 
Čerpanie bolo vo výške - 61.497,74 €  
V tejto kategórii boli čerpané finančné prostriedky z preplatkov za energie 47,78 €. 
 
Položka 632 celkom:  
Upravený rozpočet – 11.962,00 € 
Čerpanie bolo 11.403,04 € 
 
položka 632 – energie , voda 
- elektrická energia – upravený rozpočet – 1.100,00 €, čerpanie bolo 1.035,55 € 
- plyn – upravený rozpočet – 850,00 €, čerpanie bolo 732,22 € 
- tepelná energia – upravený rozpočet - 7.958,00 – čerpanie bolo 7.581,58 € 
- vodné , stočné – upravený rozpočet – 2.054,00 €, čerpanie bolo 2.053,69 €  
 
Položka 633 celkom:  
Upravený rozpočet – 49.426,00 € 
Čerpanie bolo 40.355,02 € 
finančné prostriedky boli vynaložené najmä na : 
- vybavenie stravovacích zariadení – 693,07 € 
- čistiace prostriedky  - 1.353,62 € 
- OOP – 896,69 € 
-  potraviny  -  37.312,94 € (realizované platby priamo prostredníctvom cez účet ŠJ, vykázaná finančná úspora na 
upravený rozpočet ostala na účte ŠJ ) 
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky z príjmov za minulé obdobia vo výške 103,68 €. 
 
Položka 635 celkom:  
Upravený rozpočet – 1.292,00 € 
Čerpanie bolo 1.287,01 € 
Finančné prostriedky boli vynaložené na údržbu elektrospotrebičov, priestorov ŠJ, softvéru. 
 
Položka 637 celkom:  
Upravený rozpočet – 1.253,00 € 
Čerpanie bolo – 8.452,67 € 
- finančné prostriedky boli použité na prídel do SF, stravovanie, revízie a kontroly zariadení, odvoz BIO odpadu. 
- vrátené preplatky na stravnom – 7.203,55 € ( platby realizované priamo z účtu ŠJ, nevstupujú do úprav 
rozpočtu ) 
 
Kategória 640 – Bežné transfery 
Upravený rozpočet – 170,00 € 
Čerpanie bolo 83,62 € 
Finančné prostriedky boli čerpané na náhradu mzdy za prvých 10 dní PN . 
 
Hmotná núdza  
Dotácia na hmotnú núdzu  - 106,60 € 
Čerpaná bola na  stravné a učebné pomôcky. 
 
3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 
Organizácia nemala v roku 2018 neproduktívne náklady.   
 
 
4. A. Záväzky 
K 31. 12. 2018 mala škola záväzky vo výške  46.059,22 € . 
- mzdy a odvody do poisťovní 12/2018 – 36.092,67 € 
- nevyfaktúrované a neuhradené dodávky 12/2018 – 3.014,94 € 
- preddavky rodičov za stravu detí – 6.325,68 
 



4. B. Pohľadávky 
K 31. 12. 2018 škola neevidovala žiadne pohľadávky. 
 
5. Fondy a účty organizácie 
 
A. Sociálny fond 
Počiatočný stav k 1. 1. 2018               892,83 € 
Tvorba: povinný prídel            3.192,73 € 
  ostatné príjmy                   0,00 € 
Spolu:               4.085,56 €  
 
Čerpanie spolu:             3.668,13 € 
- stravovanie zamestnancov         629,80 € 
- odmeny pri životnom a pracovnom jub.               35,00 € 
- sociálna výpomoc           0,– € 
- kultúra                 272,50 € 
- ostatné              2.730,83 €  
Konečný stav účtu k 31. 12. 2018                             417,43 € 
 
Sociálny fond sme čerpali podľa schváleného rozpočtu na r. 2018. 
 
 
B. Účty organizácie 
 
Stav účtov organizácie k 31. 12. 2018 
 
1. Príjmový účet                  15,64 € 
2. Výdavkový účet       85,60 € 
3. Depozitný účet           36.092,67 € 
4. Mimorozpočtový účet                     0 ,- € 
5. Účet strediska školská jedáleň                        5.774,03 € 
 
           
 
Vypracovala : Eva Tomová 
 
 
 
                               Barbora Danihelová 
                                  riaditeľka MŠ 
 
  



 
Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2018 

 
1. Výdavkový účet              č. ú. 3557709555/0200 

 
- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ               517.040,77 € 
 výdavky za rok 2018             561.471,66 € 
   v tom:  mimorozpočtové – bežné výdavky                                                    -- € 
    z odvedených príjmov                             10.815,92 € 
    z odškodnenia poisťovne                        0,-- €  
    z rozpočtu MČ – bežné výdavky                           11.182,25 € 
   kapitálové výdavky z vlastného rozpočtu + z MČ                 0,00 € 
- konečný stav účtu  31. 12. 2018                         85,60 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa  13. 2. 2019 ( finančné vysporiadanie )                          85,60 €  
- zostatok            0,00 € 
 
2. Príjmový účet       č. ú. 3557695958/0200 
 
- odvody príjmov v r. 2018 na účet MÚ Ružinov                        56.119,48 € 
- plnenie príjmov               56.135,12 € 
- KS účtu k 31. 12. 2018                           15,64 € 
- odvod na účet MÚ Ružinov dňa 31. 1. 2019   ( finančné vysporiadanie )                        15,64 € 
- zostatok na účte                       0,00 € 
 
3. Depozitný účet        č. ú. 3604037457/0200 
 
- prevod z účtu  3557709555/0200 dňa 27. 12. 2018                       36.092,67 € 
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018            36.092,67 € 
- úhrady dňa  7. 1. 2019 – mzdy, odvody do poisťovní a NÚP         36.092,67 € 
- zostatok na účte                       0,00 € 
 
4. Účet strediska školská jedáleň     č. ú. 3557712455/0200 
- konečný stav k 31. 12. 2018              5.774,03 €  
   

 
5. Sociálny fond       č. ú. 3557725053/0200 
 
- stav na účte k 1. 1. 2018                 892,83 € 
- tvorba  - povinný prídel                          3.192,73 € 
   - ostatné príjmy                   0,00 € 
- čerpanie  - na stravovanie zamestnancov             629,80 € 
   - na sociálnu výpomoc                  0,00 € 
   - životné a pracovné jubileá               35,00 €  
    - na kultúru                           272,50 € 
          - ostatné             2.730,83 €
    
- konečný stav účtu k 31. 12. 2018                417,43 €  
          
V roku 2018 vznikol rozdiel medzi dotáciou z MÚ ( nižšie dotácie)  a výdavkami organizáciea to z dôvodu, že 
zriaďovateľ sa rozhodol o nepresúvaní finančných prostriedkov za stravu detí na príjmový účet MÚ . Finančné 
prostriedky tak zostali na účte ŠJ, z ktorého sa priamo nakupovali potraviny a vracali preplatky na stravnom detí. 
Výdavky ale vstúpili do úprav a čerpania rozpočtu organizácie. 
 
 
Vypracovala:  Eva Tomová 
 
                         
        Barbora Danihelová 
            riaditeľka MŠ 
 



                

Vybrané ukazovatele pre vyhodnotenie hospodárskej činnosti  
    
    
    
Materská škola, Západná 2, Bratislava  Tab. č. 1 
    

Ukazovateľ 
Upravený rozpočet                     

v roku 2018 
Skutočnosť k 

31.12.2018 v € % plnenia 

1. Príjmy spolu 47 050 56 135,12 119,31 
poplatky a platby z predaja a 

služieb   44 682,38   

v tom:podpoložka 223002   26 108,24   

podpoložka 223001   18 574,14   

príjem z prenájmu 212   644,52   

úroky z dom.úverov, vkladov 243   0,00   

ostatné príjmy 292   10 808,22   

granty 311   0,00 x 

2. Odvod príjmov MČ x 56 119,48 x 

        

3. Výdavky spolu 557 319,00 561 471,66 100,75 

bežné výdavky vrátane hmotnej 
núdze 557 319,00 561 471,66 100,75 

kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 

        

4. Dotácie MČ 557 319,00 517 040,77 x 

na prevádzku, mzdy a odvody 557 319,00 516 934,17 x 

na hmotnú núdzu 0 106,60   

    

    

    

Vypracoval : Eva Tomová    
  



Vyhodnotenie čerpania rozpočtových prostriedkov  
    
Materská škola, Západná 2, Bratislava   Tab. č. 2 

Ukazovateľ 
Upravený 
rozpočet                     

v roku 2018 

Skutočnosť k 
31.12.2018 v € 

% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 47 050,00 56 135,12 119,31 
Z toho:       
212 príjem z prenájmu   644,52   
223 poplatky a platby z predaja a služieb   44 682,38   
223002 Za jasle, materské školy a šk.druž   26 108,24   
223001 Za predaj tovarov, služieb   18 574,14   
243Úroky z dom. úverov a vkladov   0,00   
292 Ostatné príjmy   10 808,22   
311 Granty   0,00   

600 Bežné výdavky /1/ 557 319,00 561 365,06 100,73 
Z toho:       
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyr. 297 961,00 296 341,17 99,46 
Z toho:       
611 Tarifný plat vrátane náhrad 225 700,00 224 089,46 99,29 
612 Príplatky 51 798,00 51 788,71 99,98 
614 Odmeny 20 463,00 20 463,00 100,00 
616 Vyrovnanie platu 0,00 0,00 0,00 
620 Poistné zamestnancov a NÚP 102 561,00 102 947,12 100,38 
630 Tovary a ďalšie služby 155 613,00 160 980,04 103,45 
Z toho:       
631 Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 
632 Energia, voda a komunikácie 42 598,00 45 523,55 106,87 
v tom:       
elektrická energia 2 135,00 2 070,50 96,98 
plyn 850,00 780,00 91,77 
tepelná energia 33 678,00 35 867,25 106,50 
vodné, stočné 4 716,00 5 589,64 118,53 
633 Materiál  71 195,00 62 118,29 87,25 
634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 
635 Rutinná a štandardná údržba 17 214,00 21 176,19 123,02 
636Nájomné za prenájom 349,00 348,86 100,00 
637 Služby 24 257,00 31 813,15 131,15 
642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 
dní 1 184,00 1 096,73 92,63 
        

700 Kapitálové výdavky /2/ 0,00 0,00 0,00 
Z toho:       
710 Obstaranie kapitál.aktív       
Z toho:       
711 Nákup softwéru       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a zariadení       
716 Prípravná a projektová dokumentácia       
717 Realizácia stavieb a ich.techn.zhodn.       
718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar.       
        

Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0,00 106,60   



        
        

Výdavky spolu /1+2+3/ 557 319,00 561 471,66 100,75 
Z toho:       
Použitie prostriedkov z mimorozpočt. účtu       
z darov 0,00 0,00 0,00 
Použitie navŕš.rozp.z príjmov       
z príjmov, poistné plnenie  - bežné 6 524,00 10 815,92 165,79 
z príjmov-kapitálové 0,00 0,00 0,00 

    
    

Vypracoval:  Eva Tomová 
 
 
    

  



Právny subjekt 
IČO: 042448743 

Názov: Materská škola 

Sídlo: Západná 2, 821 04 Bratislava-Ružinov 

Okres: Bratislava II 

Kraj: bratislavský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL PRÁVNEHO/NEPRÁVNEHO SUBJEKTU 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 
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