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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní  

 

 

 

 

 

 

A/                                                  schvaľuje  

 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za 

školský rok 2019/2020.  

 

 

 

B/                                                       žiada  

 

Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, Bratislava  

 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 
     Riaditeľka materskej školy je povinná 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. 

     Správa bola riaditeľkou školy po prerokovaní v pedagogickej rade predložená rade školy na 

vyjadrenie. Výsledky hospodárenia materskej školy za predchádzajúci kalendárny rok sú 

spracované v prílohe. 

     V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky predkladáme na schválenie správu Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie/Stanovisko komisie 

 
Uznesenie č. 22/2020 zo dňa 25.11.2020 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy  

Kríková 20, Bratislava za školský rok 2019/2020. 

 

 

V. spoločná komisia po prerokovaní odporúča 

A)                                                   schváliť  

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

za školský rok 2019/2020.  

 

B)                                                   požiadať  

 

Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, Bratislava  

 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

z materskej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materská škola Kríková č. 20, Bratislava s elokovanými triedami 

v objekte Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8  

 

 

 

 

Správa   

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020 

 

 
 

 

Predkladá: 

riaditeľka materskej školy  

 

 

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

Miroslava Koprdová, v. r.  

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 29.09.2020  

 

 

Prerokované v rade školy dňa 13.10.2020 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa schvaľuje  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020. 

 

 

 

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

   JUDr. Ing. Martin Kuruc  

          starosta MČ Bratislava – Vrakuňa  

 

 

 



 

 

1)  

a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:  

1. Názov školy: Materská škola Kríková 20, Bratislava s elokovanými triedami v objekte 

Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8, Bratislava  

 

2. Adresa školy:  Kríková 20, 821 07 Bratislava  

 

3. Telefónne a faxové čísla školy:  02/45 24 68 00 – MŠ Kríková 

02/45 24 64 88 – elokované pracovisko Bodvianska  

02/45 24 51 02 – elokované pracovisko Šíravská 

02/45 64 20 94 – školská jedáleň 

   02/45 64 20 95 – faxové číslo  

     

4. Internetová a elektronická adresa:  www.mskrikova.sk 
m.koprdova@mskrikova.sk 

a.labdafska@mskrikova.sk 

k.mezzeiova@mskrikova.sk 

e.chmelova@mskrikova.sk 

ekonomka@mskrikova.sk 

jedalen@mskrikova.sk  

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:   

5.1.     Názov:  Mestská časť Bratislava – Vrakuňa  

5.2.   Adresa: Šíravská č. 7, 821 07 Bratislava  
 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy:  

 

Meno a priezvisko  Funkcie 

Miroslava Koprdová  riaditeľ materskej školy   

Emília Chmelová  zástupca materskej školy pre elokované pracovisko 

Šíravská ul. č. 8 

Alena Labdafská  poverený pedagogický zamestnanec zastupovaním 

riaditeľa na pracovisku Kríková ul. č. 20 

Bc. Kristína Mezzeiová poverený pedagogický zamestnanec zastupovaním 

riaditeľa na pracovisku Bodvianska ul. č. 4 

Katarína Bročková  vedúca ekonomického oddelenia do 30.11.2019  

Mgr. Andrea Stebnická vedúca ekonomického oddelenia od 01.12.2019  

Rozália Pipášová vedúca školskej jedálne 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:  

7.1. Údaje o rade školy:  

 

P. č.  Meno a priezvisko  Funkcia   Zvolený/delegovaný/ za   

1.  Ing. Vladimír Goceliak člen, od 

01.09.2019 

predseda 

rodičov – Kríková 

2.  Ing. Hana Šúleková podpredseda  rodičov – Kríková  

3.   Darina Kuklicová  člen  pedagogických zamestnancov  

4.  Alžbeta Košová člen od pedagogických zamestnancov  

http://www.mskrikova.sk/
mailto:m.koprdova@mskrikova.sk
mailto:k.mezzeiova@mskrikova.sk
mailto:e.chmelova@mskrikova.sk


 

 

01.09.2019  

4. Katarína Bročková 

 

Mária Kapusníková 

člen do 

30.11.2019 

člen od 

01.12.2019 

nepedagogických zamestnancov 

5.      

6. Ing. Ľuboš Kapko člen  rodičov - Kríková  

7.   Lenka Cadletová člen  rodičov - Šíravská  

8.   Ing. Zuzana Schwartzová  člen  zriaďovateľa  

9.   Ing. Tomáš Galo člen  zriaďovateľa  

10.  Mgr. Zuzana Magálová člen   zriaďovateľa  

11.   PhDr.,MPH Eva Samolejová člen  zriaďovateľa  

 

Rada školy (ďalej len „RŠ“) je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje 

záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania.  RŠ plní aj funkciu verejnej 

kontroly  práce vedúcich zamestnancov školy a vyjadruje sa ku všetkým závažným 

skutočnostiam, ktoré súvisia s prácou školy.  

V školskom roku 2019/2020 pracovala pod vedením Ing. Vladimíra Goceliaka, predsedu 

RŠ a zasadala dvakrát.  

Na svojom prvom zasadnutí dňa 03. 10. 2019 sa členovia oboznámili s plánom práce školy, 

so Školským poriadkom a prerokovali jeho dodatok. Ďalej bola prerokovaná Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. 

K tejto správe členovia RŠ nemali žiadne námietky, a bola odporučená na schválenie 

zriaďovateľom Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Prerokovaná bola aj Správa o hospodárení  

a členovia RŠ boli informovaní aj o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež bol schválený aj plán zasadnutí RŠ na školský rok 

2019/20.   

Členovia rady prediskutovali aktuálne záležitosti chodu a prevádzky elokovaného 

pracoviska Bodvianska. Na základe žiadosti riaditeľky školy bolo členmi odsúhlasené jeho 

odčlenenie. P. riaditeľka ako dôvod uviedla náročnosť riadenia elokovaných pracovísk, 

nedostatok času na kontrolnú činnosť ako aj vzdialenosť pracovísk od kmeňovej školy.  

Dňa 26.11.2019 RŠ realizovala výberové konanie na funkciu riaditeľky materskej školy. 

Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač. Na ďalšie 5 – ročné funkčné obdobie bola 

jednohlasne zvolená p. Miroslava Koprdová. 

Funkčné obdobie RŠ bolo ukončené dňa 16.04.2020. Nové voľby neboli zrealizované 

vplyvom prerušenia prevádzky škôl kvôli pandémii spôsobenej koronavírusom COVID – 19. 

Z uvedeného dôvodu bola činnosť RŠ predĺžená.  

Počas prerušenia prevádzky škôl neboli zvolávané zasadania. Členovia sa z uvedeného 

dôvodu nevyjadrili k návrhu počtu detí na prijatie do materskej školy a k návrhu počtu tried. 

Táto informácia bude predložená na ďalšom zasadaní RŠ.   

RŠ bola informovaná aj o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

RŠ pri Materskej škole Kríková nemala žiadne príjmy. 

 

7.2. Údaje o pedagogickej rade školy:  

 

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala podľa 

stanoveného plánu. Kvôli pandémii spôsobenej koronavírusom COVID – 19 bola v 2. polroku 

prerušená prevádzka materskej školy na 11 týždňov a počas tohto obdobia pedagogická rada 

nezasadala. Pedagogickí zamestnanci riešili aktuálne problémy formou e-mailovej 

komunikácie. Prerokovala dodatky školského poriadku školy, ciele, úlohy a aktivity na 



 

 

aktuálny školský rok, plán vnútornej kontroly školy, plán profesijného rozvoja, riešila 

plánované koncepčné otázky výchovy a vzdelávania, prerokovávala výchovné  problémy, 

vytvárala priestor na prenos informácií z metodických podujatí, na prenos poznatkov a 

skúseností, na vzdelávanie pedagógov, prijímala rozhodnutia na skvalitnenie pedagogickej, 

metodickej a odbornej práce pedagógov. Zvyšovala efektívnosť fungovania materskej školy 

rôznymi námetmi a návrhmi, prehodnocovala školský vzdelávací program.   

 

7.3. Metodické združenie (ďalej MZ) realizovalo ciele  a úlohy podľa Plánu činnosti MZ 

pod vedením vedúcej MZ - Mgr. Ivany Ledvényiovej.  

Zasadnutia a stretnutia členov MZ sa realizovali podľa plánu činnosti MZ a podľa aktu-
álnej metodickej i situačnej potreby. Okrem plnenia jeho cieľov sa na nich riešili               i 

akútne metodické problémy a postupy vo výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ). 

Ciele zadané v Pláne činnosti MZ sa dosahovali priebežne, vychádzalo sa z aktuálnych 
potrieb pedagogických zamestnancov a od marca 2020 z aktuálnej pandemickej situácie. 

V priebehu prvého polroku sa vytvoril jeden ucelený diagnostický materiál, ktorý                 

v spolupráci s ostatnými členmi vytvorila vedúca MZ.  

Viacerí pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili školení a seminárov, ako napríklad - Die-

ťa a hra - pohyb a hra, Nadané dieťa predškolského veku, Inšpiratívno-edukačný maratón.  

V súlade s rozhodnutím ministerstva školstva o prerušení prevádzky škôl a  školských 
zariadení sa popri dištančnej realizácii VVČ aktívne dohliadalo aj na plnenie cieľov MZ pre 

školský rok 2019/2020. Pod vedením vedúcej MZ sa online vytvárali čiastkové zložky nového 

Interného metodického materiálu potrebného k prechodu na projektové vyučovanie v novom 

školskom vzdelávacom programe. Didakticky a štrukturálne ho zjednotila vedúca MZ. 

Všetci členovia MZ vytvorili podľa zadania svoj vlastný projekt v šírke metodickej, di-

daktickej, grafomotorickej, štrukturálnej i organizačnej. Tieto diskutovali online navzájom    i s 

vedúcou MZ.   

Okrem projektov plnili pedagogickí zamestnanci aj vlastné vytýčené ciele zo svojich 

Osobných plánov rozvoja pre školský rok.  

 

Boli vytvorené nasledovné materiály dostupné pre všetkých pedagogických zamestnancov 

MŠ Kríková: 

 

 Mgr. Beáta Harmadyová: Cvičenia pre správne držanie tela, Pohybové hry v MŠ. 

 Alžbeta Košová: Telovýchovné chvíľky a Pohybové cvičenia pre deti. 

 Mgr. Ivana Ledvényiová: Zásobník pohybových hier, Výtvarný projekt Zvuky farieb, Vý-

tvarný projekt Dedina, Vývin detskej reči - pracovné listy, Neverbálna komunikácia, Ana-

lýza výtvarného diela, Detský výtvarný prejav - metodické usmernenia a prípravy edukač-

ných aktivít. Rok vo vybraných hudobno-pohybových hrách - metodické usmernenia a prí-

pravy edukačných aktivít. 

 Bc. Kristína Mezzeiová: Jarné aktivity - výtvarné činnosti, Plán pre deti s odloženou škol-

skou dochádzkou, Pohybové hry, Ako pripraviť predškoláka na testy školskej zrelosti  

 Oľga Vančíková: Projekt - pojmová mapa-zima. 

 Mgr. Soňa Pellerová: Agresivita a agresívne správanie detí - referát. 

 Miroslava Koprdová: Spoznávanie výtvarných umeleckých diel v materskej škole 

 Oľga Vančíková: Logopedické hry na rozvoj reči  

 

Do ďalšieho obdobia ostávajú nasledovné závery a ciele MZ : 

- aktívne sa spolupodieľať na rozvoji kompetencií a spôsobilostí pedagogických zamestnancov 

v IKT v zhľadom na skúsenosti počas dištančného vyučovania 



 

 

- ukončiť a schváliť nový ŠkVP zameraný na projektové vyučovanie 

- odborne a metodicky vzdelávať pedagogických zamestnancov formou interných školení, 

vzdelávaní, ako aj externých webinárov, či vykonania atestačných skúšok v súvislosti         s 

Plánom profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 

 

b) Údaje o počte detí materskej školy:   

 

Materská škola mala v školskom roku 7 tried v objekte Kríková, 4 triedy na elokovanom 

pracovisku Bodvianska ul. č. 4 a 3 triedy na elokovanom pracovisku Šíravská ul. č. 8,  s počtom 

zaradených detí 307, z toho v objekte na Kríkovej 153, na elokovanom pracovisku Bodvianska 

89 a na elokovanom pracovisku Šíravská 65. 

 

Dosiahnutý vek  Rok 

narodenia  

Stav k 15.09.2019 Stav k 31.08.2020 

Počet detí  Začlenené  Počet detí  

     

Menej ako 3 r.   2017 1 0 12 

3 roky  2016 71 0  94 

4 roky  2015 95 0  100 

5 rokov  2014 103 0  79 

6 rokov  2013 37 0  28 

7 rokov  2012 0 0  0 

spolu   307 0  313 

 

Počet  detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou bol 7 (Kríková 5, Šíravská 2) 

a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou 0. Materskú školu nenavštevovalo 

žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:  

 

V školskom roku bolo do základných škôl zapísaných 84 detí. 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie detí podľa poskytovaného stupňa vzde-

lania:  
 

Hodnotiacim kritériom predškolského stupňa výchovy a vzdelania je dosiahnutie 

špecifických cieľov a kompetencií detí primeraných veku od začiatku dochádzky do materskej 

školy až do jej ukončenia pred vstupom do základnej školy. Deti, ktoré absolvovali minimálne 

posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získali 

predprimárne vzdelanie. Vytýčené ciele sme dosahovali v zmysle Školského vzdelávacieho 

programu: „Zázračný svet očami detí“ Na dosiahnutie celkového rozvoja osobnosti dieťaťa sme 

edukačný proces zamerali na vzdelávacie oblasti: jazyk a komunikácia, matematika a práca s 

informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, 

zdravie a pohyb. Pre úspešný vstup detí do základnej školy sme dôraz kládli na predčitateľskú 

gramotnosť s využívaním rôznych metód. Pri plánovaní edukačnej činnosti sme prihliadali na 

zásadu postupnosti a taxonómiu stanovených cieľov. Pri plánovaní dištančnej výučby sme 

zachovali tematické celky patriace k mesiacom marec - máj, ako aj k nim priradené výkonové a 

obsahové štandardy. Tie sme obohacovali prioritne o také štandardy a ciele, ktoré boli vhodné 

pre splnenie vyššie uvedených cieľov vyplývajúcich z nariadení. V edukačnom procese sme 

využívali IKT pomôcky – interaktívnu tabuľu, interaktívnu stenu, digitálnu hračku včielku Bee 

–Bot, hovoriace štipce, počítač s edukačnými softwérmi.  



 

 

  Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v školskom roku 2020/2021 realizovala v 

troch rôznych etapách. V klasickej edukačnej výučbe, počas pandémie Covid-19 sa edukácia 

uskutočňovala dištančne online tak, aby každé dieťa malo rovnakú dostupnosť k edukačnému 

materiálu a vzdelávaniu. V čase tzv. Letnej školy si deti rozvíjali a upevňovali kľúčové 

pohybové i sociálne kompetencie s dôrazom na hygienické návyky počas celého pobytu v MŠ.  

  Pedagogický zbor prešiel spoločnou konzultáciou metód a foriem dištančnej 

výučby pre dosahovanie cieľov VVČ. Počas distančnej výučby sa priebežne diskutovalo na 

úrovni pedagogických zamestnancov, ako členov metodického združenia aplikovanie 

konkrétnych metód dištančnej výučby. VVČ sme realizovali takými formami, aby bolo 

dosiahnuté aktivizovanie samotných detí pri riešení zadaných úloh, resp. problémových 

situácií. 

  Spontánne sa k nám online formou vracala spätná väzba od rodičov, ktorí 

mailom posielali fotografie vyplnených pracovných listov alebo aj samotných detí pri plnení 

zadanej aktivity. 

 Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa 

predprimárneho vzdelávania škola dosahovala vytýčené ciele v týchto oblastiach:  

 

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia -  

- poznávali štruktúru rozprávok, príbehov pre deti, opierali sa pritom o znalosť deja preč ítané-

ho textu a jeho vypočutia. 

- aktívne rozumeli konceptu tlače a poznávali knižné konvencie. 

- dôraz sa kládol na grafomotorické predpoklady kreslenia daných prvkov. 

- reprodukovali stručne obsah prečítaného textu, vyjadrovali zážitky z čítania vo výtvarných,  
hudobno-pohybových činnostiach. 

- na základe ilustrácie rozprávali vlastný príbeh. 

- vyčleňovali začiatočnú hlásku slov. 

- formulovali gramaticky správne jednoduché i rozvité vety. 

- vysvetľovali významy slov, ktoré poznajú. 

- identifikovali niektoré písmená abecedy. 
 

V oblasti Matematika a práca s informáciami - 

- zo skupiny objektov vyberali všetky objekty s danou vlastnosťou. 

- v numeráciách a operáciách s číslami v obore 1-10 si rozvíjali matematické kompetencie. 

- tvorili usporiadané rady objektov. 

- približne kreslili kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. 

- určovali a poznávali základné telesá. 

- objavovali a opisovali pravidlo postupnosti. 

- realizovali snahy kresliť, vyberať a umiestňovať objekty na dostupných IKT pomôckach.  
 

Pri vzdelávacej oblasti Človek a príroda - 

- odlišovali živé od neživých súčastí prírody. 

- uvedomovali si zmeny v počasí počas roka. 

- identifikovali rôznorodosť rastlinnej i živočíšnej ríše, prejavov a starostlivosti o nich.  

- opisovali ľudské telo v ich anatomických kategóriách, ako aj jeho fyziologické funkcie. 
 

 

 



 

 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť - 

- správne používali pojmy týkajúce sa režimu dňa, týždňa, mesiaca, roka a správne sa v nich 

orientovali. 

- poznávali verejné inštitúcie v okolí materskej školy. 

- poznávali základné pravidlá bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. 

- opisovali najznámejšie prírodné krásy našej krajiny a regiónu. 

- nadväzovali spoločensky vhodný kontakt s deťmi i dospelými. 

- upevňovali si prosociálne správanie voči ostatným rovesníkom. 
 

Vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce - 

- využívali rôzne prírodné materiály k zhotovovaniu objektov, diel, i jednoduchých nástrojov.  

- poznávali tradičné remeslá, ich pracovnú náplň. 
 

V oblasti Umenie a kultúra - 

- vokálne rytmizovali a intonovali piesne a riekanky. 

- využívali hudobné nástroje z Orffovho inštrumentára ako doprovod k známym detským ľu-

dovým piesňam. 

- charakter piesní vyjadrovali kultivovaným pohybom, alebo jednoduchou choreografiou                
s tanečnými prvkami. 

- rozvíjali si jemnú motoriku a vizuo-motoriku pri strihaní, lepení i modelovaní objektov. 

- experimentovali s farbami pri kresbe, maľbe, grafike, či netradičnej výtvarnej technike.  

- vyjadrovali svoje pocity i zážitky pomocou výtvarných aktivít. 

- postupne reagovali na elementárnej úrovni na architektúru a dizajn v meste a regióne. 
 

Vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb -  

- uvádzali dôležitosť pohybu pre človeka a pre nich samotných. 

- identifikovali typické znaky ochorenia, zdravia, uvádzali príklady zdravého a nezdravého 
životného štýlu. 

- uvedomovali a aj realizovali jednoduchú prevenciu pred prenosom infekčných ochorení. 

- osvojovali si základné hygienické návyky, sebaobslužné činnosti, udržiavali poriadok vo 

svojom okolí. 

- ovládali a vykonávali správu techniku chôdze, behu, rôznych polôh a postojov tela. 

- poznávali nové pohybové i hudobno-pohybové hry, dodržiavali dohodnuté pravidlá v tímo-
vých súťažiach. 

 

e) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, zoznam uplatňova-

ných učebných plánov  

 

Výchovu a vzdelávanie sme realizovali podľa školského vzdelávacieho programu 

„Zázračný svet očami detí“ vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.   

Školský vzdelávací program je kurikulárnym dokumentom, ktorý špecifikuje obsah 

výchovy a vzdelávania s ohľadom na konkrétne podmienky materskej školy.    

Zabezpečili sme deťom pobyt v materskej škole plný hier, pohybu, učenia, ako aj 

pracovných činností v zdravom, bezpečnom a podnetnom prostredí.   

Študijný odbor: výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v materských školách. 

 



 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov materskej školy   

 

Materská škola  Počet  

Počet  zamestnancov MŠ spolu  46,5 

Počet  pedagogických  zamestnancov  

zaradených do kategórie – učiteľ  

29 

Z toho:   

 kvalifikovaní  26 

 nekvalifikovaní  3 

 dopĺňajú si vzdelanie  2 

 zaradený do kariérového stupňa – začínajú-

ci pedagogický zamestnanec  

3 

 zaradený do kariérového stupňa – samo-

statný pedagogický zamestnanec  

26 

 zaradený  do  kariérovej  pozície  –  

špecialista – triedny učiteľ   

14 

 zaradený do kariérovej pozície – špecialista 

– vedúci metodického združenia   

1  

 zaradený do kariérovej pozície – vedúci 

pedagogický zamestnanec – riaditeľ    

1  

 zaradený do kariérovej pozície – vedúci 

pedagogický zamestnanec – zástupca riadi-

teľa   

1 

Počet nepedagogických zamestnancov    

Z toho:   

 kvalifikovaní  17,5 

 ekonóm, P a M  2,5 od 01.12.2019 1,5 

 vedúca školského stravovania  1  

 upratovačky  7,5  

 hlavná kuchárka  3 

 pomocná sila v školskej jedálni  4,5  

 

V čase prerušenia prevádzky (zamestnanci boli na prekážke v práci) pedagogickí 

zamestnanci vykonávali edukačnú činnosť a plnili úlohy vyplývajúce z cieľov metodického 

združenia v rámci homeoffice z domu. V prípade potreby osobne prinášali rodičom materiály 

na edučnú činnosť. Dialo sa tak v prípade absencie internetového pripojenia alebo počítača 

v rodine – tak, aby bola zachovaná distribúcia a prístupnosť každého dieťaťa k vzdelávaniu. 

Nepedagogickí zamestnanci boli na prekážke v práci a neskôr vykonávali veľké upratovanie, 

nakoľko bola realizovaná v objekte Kríková rekonštrukcia detských umývariek.  

Všetci zamestnanci školy boli zapojení aj do dobrovoľníckej činnosti – šili rúška a 

distribuovali ich do rodín. 

 

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy: 

 

Názov a forma vzdelávania  Poskytovateľ 

 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet  

začalo  pokračuje  ukončilo  

Aktualizačné vzdelávanie:       



 

 

Nebolo realizované      

Adaptačné vzdelávanie:  MŠ Kríková 3 3  3 

Funkčné inovačné vzdelávanie:   0 0 0 0 

Atestačné vzdelávanie:   0 0 0 0 

Doplnenie kvalifikácie – 1. atestácia   1 1  1 

Špecializačné vzdelávanie:  1 1  1 

Doplňujúce  vzdelávanie:       

Dvojročné nadstavbové štúdium 

ukončené maturitou v odbore 

učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo   

SPgŠ 

Bieloruská 

Bratislava 

1 1 1  

 

V školskom roku pedagogickí zamestnanci absolvovali ďalšie vzdelávania organizované 

profesijnými organizáciami: 

 

Názov vzdelávania  Organizátor   Počet zúčastnených  

„Nadané dieťa v predškolskom veku“ 

- seminár 

CPPPaP  2 

„Edukačno inšpiratívny maratón Jeseň 

– Zima“ – vzdelávací program 

Inšpirácia  3 

„Zeleninkové šialenstvo“ - prevencia 

detskej obezity - otvorená 

hodina/školenie 

OZ Malý šéfkuchár bez 

čapice  

 1 

Školská zrelosť - prednáška Kovačiková Daniela – 

školská psychologička 

5  

Zákon o pedagogických a odborných 

zamestnancoch - školenie 

Regionálne vzdelávacie 

centrum - Rovinka 

1  

 

Podľa zistení a skúseností počas dištančnej výučby bude potrebné smerovať pedagogických 

zamestnancov k tomu, aby v rámci osobného plánu profesijného rozvoja začlenili do svojich 

cieľov aj absolvovanie vzdelávania na zlepšenie digitálnych zručností. 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:  

 

MŠ Kríková 20:  

 

Názov aktivity   Aktivita zameraná na:  

Stražanovo bábkové divadlo „O Červenej 

čiapočke“ a „Ako Kubo našiel poklad“  

oboznamovanie s ľudovou rozprávkou, v ktorej 

zvíťazilo dobro nad zlom 

Návšteva Štátneho bábkového divadla – 

predstavenie  „Snehová Kráľovná“ 

oboznamovanie detí s prácou bábkohercov 

a s predstavením, v ktorom láska a priateľstvo 

dvoch detí zvíťazilo nad ľadovým srdcom 

snehovej kráľovnej 

Exkurzia v ovocnom sade v Dunajskej Lužnej poznávanie a rozlišovanie ovocia 

Hudobná rozprávka „ O Kubovi ktorý išiel do 

sveta hľadať šťastie“ 

hudobno-pohybové aktivity  

Výchovný koncert: „Kalendár“ zdokonaľovanie tanečných krokov podľa 

hudobného sprievodu a piesní na tému jeseň 



 

 

Bublinková show získavanie nových pocitov a pozitívnych emócií 

„Vítanie Mikuláša“ udržiavanie ľudových tradícií 

Vianočné besiedky pre rodičov udržiavanie spoločenských a ľudových tradícií, 

posiľňovanie vzťahov s rodičmi 

Edukačný projekt - triedenie odpadu získanie vedomostí o starostlivosť a ochranu 

prírody 

Mobilné planetárium „Voda zdravie života“ oboznamovanie sa s kolobehom vody v prírode, 

vesmírom, hviezdami, planétami 

Predstavenie „Zajko Fajko“ starostlivosť a prácu v záhrade 

Fašiangový karneval zapájanie sa do osláv sviatkov, vrátane 

udržiavania ľudových tradícií 

MDD súťaživé športové a tanečné aktivity v triedach 

Rozlúčka  predškolákov – 1.  trieda slávnostné a hravé popoludnie predškolákov 

odchádzajúcich do základnej školy 

 

Elokované pracovisko Šíravská 8: 

 

Názov aktivity   Aktivita zameraná na:  

Sférické kino v MŠ: Vesmír oboznamovanie sa s vesmírom, hviezdami, 

planétami 

Divadlo na hojdačke: „Žabí princ“ 

 

oboznamovanie s ľudovou rozprávkou, v ktorej 

zvíťazilo dobro nad zlom 

Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej – 

2. a 3.  trieda 

poznávanie a rozšírenie vedomostí 

o pestovaní jabĺk 

Tvorivé dielne „Tekvička“  ľudové tradície, tvorivosť a spolupráca s 

rodinou 

Jesenná a zimná vychádzka do lesoparku – 2. 

a 3. trieda 

zvládnutie turistickej vychádzky  do blízkeho 

okolia a pozorovanie zmien v prírode 

Aktivita z environmentálneho projektu  

– poľné  a vodné zvieratká 

priame pozorovanie poľných a vodných 

zvierat v materskej škole 

Divadlo Hoki Poki: „Chlebík“ získavanie poznatkov o výrobe chleba 

Mikuláš udržiavanie ľudových tradícií 

Vianočné besiedky posilňovanie vzťahov s rodinou 

Zimná olympiáda podporovanie vzťahu k športovým aktivitám 

na čerstvom vzduchu 

Karneval s Mirom Jílom 

 

správne využívanie tanečných krokov na 

hudobný sprievod 

Divadlo Baretka: „6 zázračných kľúčov“ oboznámenie s rozprávkou, v ktorej zvíťazila 

pevná vôľa a odhodlanie 

 

 



 

 

Elokované pracovisko Bodvianska 4:  

 
Názov aktivity 
 

Aktivita zameraná na: 

Divadlo na hojdačke: „Žabí princ“ 

 

oboznamovanie s ľudovou rozprávkou, v ktorej 

zvíťazilo dobro nad zlom 

Návšteva ovocného sadu v Dunajskej Lužnej 

– 2. a 3.  trieda 

poznávanie a rozšírenie vedomostí 

o pestovaní jabĺk 

Baretka – hudobno-zábavná rozprávka: 

„Pieseň“ 

hudobno-pohybové aktivity 

Tvorivé dielne „Tekvičkovo“, „Medovníky“ kultúrne dedičstvo, upevňovanie vzťahov 

Mikuláš udržiavanie ľudových tradícií 

Fašiangový karneval zapájanie sa do osláv sviatkov vrátane 

udržiavania ľudových tradícií 

Šimšalala – hudobný koncert správne využívanie tanečných krokov na 

hudobný sprievod 

Rozlúčka predškolákov hravé popoludnie predškolákov 

odchádzajúcich do základnej školy 

 

i) Údaje o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená  

 

Škola podporujúca zdravie  

Realizáciou úloh z  projektu „Škola podporujúca zdravie“ sme utvárali podmienky pre 

ochranu zdravia detí, na vytváranie návykov, pohybových aktivít, pre osvojenie základných 

pohybových zručností v spontánnych organizovaných činnostiach. Propagovali  sme zdravý 

životný štýl konzumáciou zeleniny a ovocia, pravidelne sme deti otužovali a tým bola docielená 

veľmi dobrá dochádzka aj najmladších detí. Plnenie cieľov sa odrážalo v krátkodobých 

projektoch a na základe tematického zamerania v mesačných plánoch.    

 

Mám rád seba aj teba   

Prvkami projektu Mám rád (a) seba aj teba v objekte Šíravská sme podporovali sociálno-

emocionálny rozvoj detí, empatické vzťahy, asertivitu, sebadôveru a sebaúctu  ako prevenciu 

sociálno-patologických javov. Deti dokážu vyjadriť elementárne hodnotiace postoje                k 

správaniu iných detí, ale aj  učiteliek. 

 

Zdravá škôlka  

Materská škola je zapojená do projektu Európskej asociácie pre fototerapiu, ktorého 

cieľom je podpora imunity a zníženie chorobnosti detí predškolského veku a je realizovaný pod 

záštitou Ministerstva zdravotníctva a Lekárskej fakulty.  

V školskom roku sme pokračovali v projekte, ktorého sa zúčastnilo 23 detí zo 7.. triedy   v 

objekte Kríková.   

Výsledky naznačujú potvrdenie  pozitívneho vplyvu kontinuálnej stimulácie na zdravotný 

stav detí, predovšetkým v období deficitu slnečného žiarenia.   

 

Ciele jednotlivých projektov majú dlhodobý charakter a vytýčené úlohy z nich vyplývajúce sú 

zapracované do plánov výchovno-vzdelávacej činnosti s prihliadnutím na vek detí.  

V dlhodobých projektoch sa zameriavame u detí vzbudiť úctu k svojej osobe a svojim blízkym, 

priviesť deti k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje správanie a  zdravie a nájsť spôsoby ako 

to dosiahnuť. 

 



 

 

j) Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila v spolupráci s inými subjektami:  

 

MŠ Kríková 20  

• Centrum detskej tvorivosti: keramické dielne: 4., 5., 6. a 7. trieda – výroba tematických ke-

ramických darčekov  

• Aktivita v spolupráci so ZŠ Žitavskou: 

vianočná besiedka: 5.,  6. a 7. trieda 

• Aktivity v spolupráci so ZŠ Železničná:  

novoročný päťboj – 6. a  7. trieda 

• Zdravotná prehliadka stomatologičky  

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – prednáška psychologičky 

Daniely Kováčikovej „Školská zrelosť“    

• Plavecká akadémia v Podunajských Biskupiciach – základný výcvik plávania pre 49 detí 

 

Elokované pracovisko Šíravská 8:  

• Plavecká akadémia – základný výcvik plávania pre 16 detí 

• Aktivity v spolupráci so ZŠ Žitavskou: 

vianočná akadémia  

• Aktivity v spolupráci so ZŠ Železničná:  

novoročný päťboj  

• Zdravotná prehliadka stomatologičky 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – prednáška psychologičky 

Daniely Kováčikovej „Školská zrelosť“    

• Plavecká akadémia v Podunajských Biskupiciach – základný výcvik plávania pre 16 detí 

 

Elokované pracovisko Bodvianska 4:  

• Zdravotná prehliadka stomatologičky 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – prednáška psychologičky 

Daniely Kováčikovej „Školská zrelosť“    

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou           v 

materskej škole:  

 

V školskom roku 2019/20 nebola v materskej škole vykonaná inšpekcia 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach materskej školy:  

 

MŠ  Kríková 20  

 

Stav a využitie vnútorných priestorov je na dobrej úrovni, vyhovujúce, potrebám detí, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov z hľadiska zabezpečenia bezpečného a 

zmysluplného pobytu detí v materskej škole. Kapacita a veľkosť vnútorných priestorov 

umožňuje kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej práce. V spolupráci so zriaďovateľom boli 

zrekonštruované detské umývarky. 

Stav a využitie vonkajších priestorov je na veľmi dobrej úrovni. Nedostatkom zostáva 

nedoriešené prekrytie pieskovísk z dôvodu ich atypických rozmerov. Školský dvor má dostatok 

hracích prvkov na pohybové aktivity  

Využitie interiéru a exteriéru vo vzťahu k realizácii školského vzdelávacieho programu je 

veľmi dobré. Všetky triedy sú štandardne a účelovo zariadené variabilným nábytkom s 



 

 

možnosťou vytvárania hracích kútikov tak, aby umožňovali dosahovanie výkonových 

štandardov vytýčených v školskom vzdelávacom programe. V dôsledku havarijného stavu boli 

zrekonštruované za finančnej pomoci zriaďovateľa všetky detské umývarky.  

Vybavenie odbornou literatúrou je priemerné. Odborná a detská literatúra je inovovaná v 

rámci finančných možností ako aj publikácie a odborné časopisy pre pedagógov. Vďaka dotácie 

z TESCO a. s. a dofinancovania z rodičovského združenia bola vybudovaná nová knižnica, 

s detskou ako aj odbornou literatúrou. V jednej časti bola nainštalovaná interaktívna podlaha, 

pomocou ktorej si deti overujú vedomosti ako aj zručnosti.   

Vybavenie a využitie učebnými pomôckami, didaktickou technikou a digitálnou 

technológiou vo vzťahu k plneniu učebných osnov je veľmi dobré. Každá trieda je vybavená 

interaktívnou tabuľou a notbookom. Disponujeme dostatočným množstvom učebných pomôcok 

a digitálnymi hračkami, ktoré sa každoročne dopĺňajú. V celej budove je wifi sieť, každá trieda 

disponuje počítačom a prístupom na internet.  

Materiálno – technické podmienky sa skvalitňovali v spolupráci s rodičmi, ktorí dopĺňali 

hračky, výtvarný, pracovný materiál, učebné pomôcky, literatúru a dekoračný materiál.  

  

Elokované pracovisko Šíravská 8  

 

Využitie interiéru, až na novovytvorenú triedu, ktorá je dispozične zle riešená a exteriéru 

vo vzťahu k realizácii školského vzdelávacieho programu je dobré. Všetky triedy sú zariadené 

novým nábytkom s možnosťou vytvárania hracích kútikov tak, aby umožňovali dosahovanie 

výkonových štandardov vytýčených v školskom vzdelávacom programe. Absentuje telocvičňa. 

Vybavenie a využitie odbornou a detskou literatúrou sa zlepšuje priebežným dopĺňaním.  

Vybavenie a využitie učebnými a didaktickými pomôckami, informačno-komunikačnými 

technológiami vo vzťahu k plneniu učebných osnov je nedostačujúce i napriek tomu, že sa 

zakúpila  interaktívna tabuľa s príslušenstvom do 3.triedy. 

Materiálno-technické podmienky sa veľmi  pomaly skvalitňujú. 

Školský dvor sa pomaly revitalizuje. Naďalej ale zostáva nevyhovujúca obruba okolo 

pieskoviska, asfalt na chodníkoch nerovný a chýbajú dopadové plochy a lavičky. Terasy sa 

nemôžu využívať na pobyt vonku, pretože nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu 

zdravia detí. 

Technický stav budovy a zariadenia je primeraný veku budovy.  
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Stav vnútorných priestorov je dobrý. 

Stav a využitie vonkajších priestorov je na dobrej úrovni.  V spolupráci s rodičmi sa 

postupne revitalizujú. Exteriér elokovaného pracoviska materskej školy pozostáva z predného 

a zadného školského dvora, ktoré si naďalej vyžadujú revitalizáciu.  

Využitie interiéru vo vzťahu k plneniu ŠVP je na dobrej úrovni. Všetky triedy sú zariadené 

nábytkom s možnosťou vytvorenia hracích kútikov. 

Vybavenie odbornou a detskou literatúrou absentuje. 

Vybavenie tried učebnými, didaktickými a digitálnymi pomôckami vo vzťahu k plneniu 

cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu je nedostatočné. 

Materiálno-technické podmienky sa vylepšovali v spolupráci s rodičmi, ktorí sponzorsky  

dopĺňali hračky, výtvarný a pracovný materiál, a rôzne doplnky na estetizáciu prostredia. 

Technický stav budovy a zariadenia je primeraný.  

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej 

školy:   

 

viď Správa o hospodárení za kalendárny rok 2019 



 

 

 

Dotáciu zo štátneho rozpočtu pre 5-6 ročné deti sme použili na kultúrne a športové podujatia, 

dopravu, učebné pomôcky, pracovné zošity a odmeny pedagogickým zamestnancom, ktorí sa 

podieľajú na výchove a vzdelávaní.  

 

1. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov detí, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:  

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Kríková 20 registrované ako občianske 

združenie s právom prijímať 2 % -ný podiel zaplatenej dane z príjmu sa podieľalo na 

vybudovaní novej školskej knižnice, zakúpení interaktívnej podlahy a na výmene krytov na 

radiátoroch.  

 Združenie rodičov a priateľov detí Šíravka pri elokovanom pracovisku Šíravská 8 

registrované ako občianske združenie s právom prijímať 2 %-ný podiel zaplatenej dane z 

príjmu doplnilo  a obnovilo rôznorodý inventár školy – knihy, CD, DVD, didaktické pomôcky, 

spoločenské hry, stavebnice, výtvarný a pracovný materiál, koberec do herne         1. triedy, 

pracovné zošity. Financovalo aj rôzne nadštandartné  aktivity pre deti a rodičov, revitalizáciu 

školského dvora – prekrytie pieskoviska a  pódia,  obnovu zariadenia interiéru – výmena 

posuvných dverí v dvoch spálňach, tienenie okien v  dvoch triedach, troch spálňach, 

prechodovej chodby a dvoch vchodov, nákup posteľného prádla, detských 

vankúšov, telovýchovné náradie a náčinie. 

 Občianske združenie rodičov pri MŠ Bodvianska je registrované ako občianske 

združenie. Finančne prispelo na aktivity, odmeny, učebné pomôcky a drobný  inventár. 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:   

 

1. cieľ: Rozvíjať vzťah k ľudovým tradíciám poznávaním folklórneho a 

kultúrneho dedičstva  

Termín: september 2016 – jún 2020 

 

Vyhodnotenie úloh: Realizovali sme rôzne výchovné koncerty a školské edukačné projekty: 

„Mikuláš v materskej škole“, „Vianoce“, „Fašiangy“, „ Morena "sa realizovali v priebehu 

celého školského roka s  cieľom udržiavania ľudových tradícií . 

 Cieľ sa priebežne plní.  

 

2. cieľ: Podporovať športové aktivity, pripraviť nové formy súťaží   

Termín: september 2016 – jún 2020 

Vyhodnotenie úloh:  

V objekte na Šíravskej bola realizovaná zimná a letná olympiáda  pod vedením lektora 

pohybovej prípravy v spolupráci so Slovenským olympijským výborom.  

Cieľ sa priebežne plní.  

 

3. cieľ: V zmysle zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch maximálne pod-

porovať kontinuálne vzdelávanie – adaptačné, aktualizačné, inovačné a účasť na se-

minároch a konferenciách 

Termín: september 2016 – jún 2020 

Vyhodnotenie úloh:  



 

 

Pedagogické zamestnankyne sa zúčastňovali na vzdelávaní (viď časť g), adaptačné vzdelávanie 

ukončili tri pedagogické zamestnankyne. 

Cieľ sa priebežne plní.  

 

4. cieľ: Postupne dopĺňať do všetkých tried interaktívne tabule a digitálne hračky 

Termín: priebežne  

 

Vyhodnotenie úloh: 

Na pracovisku Kríková sú všetky triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a notebookom. 

V mesiaci marec bola vybudovaná školská knižnica, ktorej súčasťou je aj priestor 

s interaktívnou podlahou. 

Na pracovisku Šíravská je vybavená jedna trieda interaktívnou tabuľou, počítačom a  tlačiarňou. 

Na pracovisku Bodvianska boli dve triedy vybavené digitálnymi hračkami – Robotická myš 

a tlačiareň a interaktívnou tabuľou.  

Cieľ sa priebežne plní.  

 

o) Oblasti, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

 

Silné stránky: 

 manažérske schopnosti vedúcich zamestnan-

cov 

 kvalitné personálne obsadenie 

s profesionálnym prístupom 

 záujem a podpora pedagógov vzdelávať sa 

 dobrá povesť a všeobecná akceptácia školy 

 uplatňovanie moderných technológií vo VVČ 

 vypracovávanie a realizácia rôznorodých pro-

jektov a edukačných aktivít 

 pozitívna a motivujúca pracovná klíma 

 cieľavedomé plánovanie a organizácia práce 

 vysoká úroveň pedagogickej práce 

 dobré materiálno – technické vybavenie 

 digitalizácia MŠ 

 spolupráca a ochota pedagogických zamest-

nancov 

Slabé stránky: 

 neestetický vzhľad budov – zateplenie 

 finančné straty spôsobené nevyhovujúcim sta-

vom budov 

 obmedzené finančné zdroje na revitalizáciu ob-

jektov 

 nedostatok financií na celkovú prevádzku troch 

objektov 

 nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnan-

cov 

 chýbajúca telocvičňa 

 na základe generačných rozdielov nastávajú prí-

ležitostne drobné konfliktné situácie 

 nedostatočné vybavenie IKT v elokovaných 

objektoch 

 nedostatok učebných pomôcok na pracovisku 

Bodvianska 

 počas prerušenia prevádzky škola nemala fi-

nančné prostriedky na zabezpečenie notebooc-

kov pedagógom na realizáciu edukačnej činnosti 

online 

Príležitosti: 

 nárast možnosti čerpania mimorozpočtových 

zdrojov 

 vysoký záujem rodičov o materskú školu 

 prezentácia materskej školy 

 finančné prostriedky získavať cez granty, pro-

jekty, 2% z daní, sponzorstvo 

 kontinuálne vzdelávanie pedagógov 

 akcie v spolupráci s rodičmi, upevňovanie 

Riziká: 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku, spôsobené 

zhoršovaním technického stavu budov 

 výskyt straty motivácie, syndróm vyhorenia 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 vandalizmus 

 vysoké nároky a požiadavky rodičov na zamest-

nancov 

 nárast počtu detí s poruchami reči a správania a  



 

 

vzťahov 

 nachádzať kompromisy pri riešení problémov 

 zvýšenie poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na 

réžiu v školskej jedálni 

 

odmietavý postoj rodičov k ich riešeniu 

 legislatívne zmeny 

 starnutie učiteľov a nedostatok záujmu mladých 

kolegov o učiteľské povolanie 

 nedostatok financií na odmeňovanie  

 vzťah rodičov k učiteľom 

 

2)  

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:  

 

Zabezpečenie adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole  

 deti mali vhodné prostredie a podmienky na adaptáciu, počiatočný vzdor a plač pomer-

ne rýchlo ustúpil a deti sa zapojili do hier a edukačných aktivít  

 individuálny prístup pedagógov bol prispôsobený potrebám dieťaťa  

 úzka spolupráca s rodičmi – možnosť návštevy triedy, školy, otvorené hodiny  

 dodržaná postupná adaptácia – poldenný pobyt, celodenný pobyt  

 o rôznych fázach adaptácie sa viedla podrobná diagnostika   

 

Zabezpečenie pitného režimu 

 pitný režim zabezpečovala trikrát za deň školská jedáleň, počas dňa bol zabezpečený v 

triedach aj počas pobytu vonku v chladiacich bandaskách so samostatným pohárikom 

pre každé dieťa  

 podávaná bola čistá voda.  

 

Zabezpečenie vyváženého spontánneho a intencionálneho učenia sa detí  

 bolo zabezpečené striedanie činností, edukačných aktivít, pohybových aktivít, sedavých 

činností, dbalo sa na záujem detí o činnosti ako aj o ich trvanie a prestávky medzi nimi, 

rešpektovala sa psychohygiena  

 podmienky na samostatné analyzovanie činností vhodnou motiváciou, rozvíjanie priro-

dzenej zvedavosti, tvorivosti boli zabezpečené nákupmi nových pomôcok 

  boli preferované  hry, zážitkové učenie, dramatizácie s ohľadom na tempo, tvorivosť  

a individualitu detí  

 

Zabezpečenie odpočinku, relaxácie pre deti v priebehu dňa  

 možnosť ranného dospávania detí, odpočinku počas dňa, keď oň požiadali – únava, 

zdravotné dôvody  

 bol dodržiavaný primerane dlhý odpočinok spríjemnený počúvaním rozprávok a rela-

xačnej hudby  

 každé dieťa má svoje ležadlo označené značkou    

  relaxácie počas dňa boli zaraďované v rôznych aktivitách – pri rannom cvičení, v edu-

kačných aktivitách  

 

Stanovenie a dodržiavanie činností zabezpečujúcich životosprávu  

 presný harmonogram stravovania v školskej jedálni  

 pravidelný stravovací režim s vyváženou pestrou stravou, doplnenou ovocím, zeleninou, 

pitným režimom, bola zvýšená konzumácia rýb 

 individuálna strava pre deti s alergiami a inými poruchami stravovania   



 

 

 

 

Zabezpečenie priaznivej psychosociálnej klímy pre deti  

 primeraná psychosomatická klíma bola zabezpečená hrami zameranými na rozvoj so-

ciálneho myslenia, empatie, porozumenia, ohľaduplnosti 

 boli stanovené pravidlá a kládol sa dôraz na ich dodržiavanie, vzájomné hodnotenie  

 priaznivá klíma častokrát narúšaná deťmi s poruchami správania  

 snaha o eliminovanie nevhodného a agresívneho správania detí aj v spolupráci so škol-

skou psychologičkou 

 

b) Voľnočasové aktivity školy:  

 

V školskom roku v materskej škole pracovali krúžky zamerané na oboznamovanie s cudzím 

jazykom a pohybové aktivity.  

Krúžková činnosť v škole sa realizovala s informovaným súhlasom rodičov  
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Oboznamovanie detí s anglickým jazykom – externá lektorka Ľubica Smolíková – 17 detí  

Pohybové hry s radosťou – externý lektor Marek Adamčík – 17 detí  
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Krúžok Hopsáčik – učiteľka Edita Molnárová – 26 detí 

Krúžok Šikovných rúk – učiteľka Silvia Greškovičová – 26 detí 

Oboznamovanie detí s anglickým jazykom – externá lektorka Ema Greškovičová – 17 detí  

 

c) Spolupráca materskej školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, rodičom:  

 

Spoločné aktivity s rodičmi  

 vianočné besiedky 

 rozlúčka s predškolákmi  

 otvorené hodiny externých a interných lektorov 

 besiedky ku Dňu matiek 

 Deň otvorených dverí pre novoprijaté deti a ich rodičov 

 semináre 

 triedne aktívy 

 tvorivé dielne 

 opekačka v lesoparku 

 brigády 

 športové hry 

 

Zabezpečenie konzultačno-poradenských služieb  

 konzultácie so službukonajúcou učiteľkou, po dohode spoločné stretnutia s obidvomi 

učiteľkami v triede, prípadne aj s riaditeľkou školy 

 vytýčené konzultačné hodiny triednej učiteľky rodičia využívali len sporadicky, častej-

šie využívali e-mailovú a osobnú komunikáciu 

 triedne aktívy 



 

 

 poradenská činnosť bola zameraná aj na konkrétne pedagogické a výchovné problémy, 

v prípadoch ťažkostí pri adaptácii dieťaťa a jeho sociálnych kontaktoch  

 semináre 

 

Zabezpečenie pedagogickej a zdravotnej osvety  

 formou oznamov na nástenkách v šatniach a e-mailom  

 konzultačne  

 tematické nástenky  

 celková informovanosť rodičov prostredníctvom webového sídla  

 

Zabezpečenie služieb psychológa  

 na návrh pedagógov so súhlasom rodičov pozorovanie niektorých detí psychológom – 

Kríková a Bodvianska 

 poradenská služba pedagógom 

 semináre pre rodičov 

 

Spolupráca s rodičmi bola na veľmi dobrej úrovni, realizovaná ako partnerská dohoda medzi 

školou a rodičovskou verejnosťou, vytvorený vzťah na báze dôvery 

 spočívala najmä v oblasti poradenskej pomoci, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských, 

poznávacích a športových akciách, materiálno-technickej pomoci a brigád 

 v zapájaní sa do projektov s cieľom získavania finančných prostriedkov na zlepšenie 

podmienok edukačnej činnosti   

 škola bola otvorená rodičovskej verejnosti, rodičia boli pravidelne informovaní o aktivi-

tách  a režime práce školy 

 v rámci jednotného postupu výchovno-vzdelávacej práce a starostlivosti o deti boli ro-

dičia informovaní o výsledkoch ich detí a správania 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, rodičmi, ďalšími fyzickými osobami  a práv-

nickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v materskej škole podieľajú:  

 

Vzťahy medzi rodičmi a pedagógmi boli priateľské, akceptujúce vzájomné pôsobenie škola 

– rodina, len v ojedinelých prípadoch rodičia ťažko prijímali rady, odporúčania, hodnotenie 

dieťaťa  najmä v oblasti zdravotnej a správania sa v materskej škole.  Dôraz sme kládli na 

spoločný postup. Organizovaním rôznych zážitkových a vzdelávacích podujatí sme poskytovali 

rodičom možnosť spoznať zameranie školy. Spokojnosť rodičov bola prejavená finančnou aj 

materiálnou podporou výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj vybavenia jednotlivých tried.    

Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v zastúpení 

pani psychologičky,  bola výborná.  Kladne hodnotíme aj spoluprácu s rodičmi detí s 

problémovým správaním. Poradenstvo pri riešení výchovných problémov pre pedagógov bolo 

zo strany psychológa postačujúce. 

Spolupráca s Centrom detskej tvorivosti bola zameraná na tvorivé dielne – výroba 

keramických výrobkov.   

Úzka bola aj spolupráca so základnými školami v regióne na báze obojstrannej spokojnosti 

(zoznamovanie detí s prostredím školy, športové a edukačné aktivity).    

Spolupráca so stomatologičkou bola dobrá, spočívala v pravidelných preventívnych 

prehliadkach detí.    

Ďalšími subjektami, s ktorými sme spolupracovali:  

 Plavecká akadémia – realizovali sme kurz plávania – objekt Kríková a Bodvianska  

 ŠK Slovenský olympijský výbor– pohybová výchova – objekt Šíravská 



 

 

 BIOTHERAPY – realizovali sme polarizáciu detí monochromatickým svetlom na podporu 

imunity – objekt Kríková 

 

Správa o hospodárení MŠ Kríková č.20 za rok 2019 
 

1 Evidencia žiakov, pracovníkov, stravníkov a miezd 
                                                         

V roku 2019 bolo v materskej škole zapísaných 305 detí, čo predstavuje nárast oproti roku 

2018. V priemere na triedu pripadlo 21,8 detí. Deti boli rovnomerne umiestnené na všetkých 

pracoviskách.  

Tabuľka č.1: Počet tried a detí v MŠ Kríková a elokovaných triedach objekt Šíravská 

a Bodvianska 

K 31.12. 2018 K 31.12. 2019 

Kríková 7 tried    157 detí Kríková 7 tried     153 detí 

Šíravská  3 triedy      59 detí Šíravská 3 triedy       65 detí 

  Bodvianska 4 triedy      86 detí Bodvianska 4 triedy       87 detí  

  Spolu 14 tried    302 detí Spolu 14 tried     305 detí 

Priemer na triedu      21,6 detí Priemer na triedu    21,8 detí 

Z toho integrovaných        0 detí Z toho integrovaných          0 detí 

 

V škole v prírode strávilo 24 detí 5 dní. 

Tabuľka č.2: Počet detí a kalendárnych dní strávených v škole prírody 
K 31.12. 2018 K 31.12. 2019 

Počet detí   45 Počet detí  24 

Počet kalendárnych dní 385 Počet kalendárnych dní    5 

 

V roku 2019 školská jedáleň Kríková s elokovaným pracoviskom na Šíravskej ulici evidovala 

240 stravníkov, čo je oproti roku 2018 pokles o 12 stravníkov, ale vydala o 1 066 viac obedov 

a o 877 viac doplnkových jedál. Školská jedáleň Bodvianska mala zaevidovaných 92 stravní-

kov, čo je pokles o 6 stravníkov v porovnaní s rokom 2018, ale vydala o 957 viac hlavných je-

dál a o 1 855 viac doplnkových jedál. Celkovo sa v školskej jedálni za celé pracovisko odstra-

vovalo 332 stravníkov a jedálne vydali 50 026 hlavných jedál a 84 270 doplnkových jedál.  

Tabuľka č.3: Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov v školskej jedálni Kríková  

K 31.12. 2018 K 31.12. 2019 

Počet stravníkov      252 Počet stravníkov      240 

Počet vydaných obedov 34 589 Počet vydaných obedov 35 655 

Počet vydaných doplnkových jedál 58 174 Počet vydaných doplnkových jedál 59 051 

Tabuľka č.4: Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov v školskej jedálni Bodvianska  

K 31.12. 2018 K 31.12. 2019 

Počet stravníkov      98 Počet stravníkov          92 

Počet vydaných obedov  13 414 Počet vydaných obedov   14 371 

Počet vydaných doplnkových jedál  23 364 Počet vydaných doplnkových jedál   25 219 

 

Materská škola Kríková k 31.12.2019 zamestnáva celkovo 29 pedagogických pracovníkov, 

z toho je na pozícii riaditeľky organizácie 1 zamestnanec a na pozícii učiteľov 28 zamestnan-

cov. Nepedagogických pracovníkov je 9, z toho 1 na pozícii ekonómky, 1 na pozícii mzdového 

účtovníka a 7 na pozícii upratovačka. Počas roka 2019 nastala zmena na ekonomickom oddele-

ní, ktoré bolo obsadené dvoma pozíciami – hlavného ekonóma a účtovníka. Od 01.11.2019 bo-

lo toto oddelenie tvorené 1 pozíciou – ekonóma.  



 

 

V školskej jedálni je zamestnaných celkovo 9 zamestnancov, z toho 1 pracovníčka na pozícii 

vedúcej školskej jedálne, 3 zamestnanci na pozícii hlavná kuchárka a 5 zamestnancov na pozí-

cii pomocná sila. Oproti roku 2018 došlo pri pracovníkoch k týmto zmenám: na každom praco-

visku sa uzavrela dohoda o vykonaní práce na pozícii školníka, nakoľko bolo potrebné vykoná-

vať pravidelnú údržbu budov, zelene, komunikácii a ihriska.  

Tabuľka č.5: Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

K 31.12. 2018 K 31.12. 2019 

Pedagogickí zamestnanci   Pedagogickí zamestnanci   

z toho v MŠ fyzicky 29 z toho v MŠ fyzicky 29 

z toho v MŠ prepočítaný stav 23,4 z toho v MŠ prepočítaný stav 29 

Pedagogickí zamestnanci v ŠKD  Pedagogickí zamestnanci v ŠKD  

z toho v ŠKD fyzicky  0  z toho v ŠKD fyzicky   0 

z toho v ŠKD prepočítaný stav 
z toho bez potrebnej kvalifikácie 

 0 
 0 

z toho v ŠKD prepočítaný stav 
z toho bez potrebnej kvalifikácie 

  0 
  0 

Na plný úväzok 
z toho dôchodkýň 

29 
  1 

Na plný úväzok 
z toho dôchodkýň                                             

  29 
   2 

Na čiastočný úväzok 
z toho dôchodkýň 

  0 
  0 

Na čiastočný úväzok 
z toho dôchodkýň 

  0 
  0 

Nepedagogickí v MŠ  Nepedagogickí v MŠ   

z toho v MŠ fyzicky 10 z toho v MŠ fyzicky 9 

z toho v MŠ prepočítaný stav 10,16 z toho v MŠ prepočítaný stav 10,5 

z toho na Dohodu o vykonaní práce 0 z toho na Dohodu o vykonaní práce 3 

Zamestnanci v ŠJ    Zamestnanci v ŠJ  

z toho v ŠJ fyzicky 8 z toho v ŠJ fyzicky 9 

z toho v ŠJ prepočítaný stav 7,5 z toho v ŠJ prepočítaný stav 8.48 

2 Hospodárenie organizácie za rok 2019 

 

          Materská škola Kríková č. 20, Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej 

školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8 a Bodvianska ul. č. 4, IČO 30796733 je 

rozpočtovou organizáciou zriadenou Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa s právnou 

subjektivitou od 01.01.2005. Financovaná je z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a 

rozpočtu obce, čo tvorí jej hlavný príjem. Ostatné príjmy pozostávajú z príjmov vlastníctva, 

poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, ostatných príjmov 

a grantov. 

          Materská škola zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s celodennou starostlivosťou   

vo vyučovacom jazyku slovenskom.  

         Patria k nej  dve školské jedálne – originálne kompetencie zabezpečuje samospráva z 

rozpočtu obce. 

         Do správy majetku boli zverené tri budovy a pozemok v objekte Šíravská a Bodvianska. 

Objekt na Bodvianskej ulici nám bol zverený k 01.09.2017. Kapacita školy sa zvýšila o 88 

miest.   

Od 03.04.2019 bol škole zverený majetok od zriaďovateľa z objektu Bodvianska: 

 energetické a hnacie stroje v hodnote 7 752,00 € 

 pracovné stroje v hodnote 35 090,40 € 

 inventár v hodnote 13 389,60 €. 

Technické zhodnotenie budovy je 247 950,40 €. 

V budove na Kríkovej ul. č. 20 je trojizbový  byt prenajatý od 01.03.2017. Nájomník uhrádza 

zálohové platby za energie – spoločné priestory a služby v sume 116,80 €/mesiac a nájom v 

sume 74,73 €/mesiac na účet materskej školy. Plyn, OLO a elektrickú energiu uhrádza priamo 

dodávateľom.  

 



 

 

2.1  V ý d a v k y 

 

        Celkové čerpanie v  MŠ 100,00 % . 

       

V roku 2019 došlo k zvyšovaniu miezd od 01.09.2019, čo znamenalo navýšenie výdavkov na 

platy všetkých zamestnancov. Platy sa zvyšovali plošne, týkajúc sa každého zamestnanca 

v organizácii, pričom došlo k zvyšovaniu o 10%. Mzdy v roku 2019 boli vyplatené podľa 

priznaných funkčných platov v rámci schváleného rozpočtu. Zamestnancom boli vyplatené 

odchodné a jubilejné v hodnote 2 668 €, ktoré boli vyplatené z originálnych kompetencií 

mestskej časti. 

Nevyplácali sme nadčasy za zastupovanie počas PN, OČR.  

Všetky odvody do poisťovní boli odvádzané pravidelne. 

 

Tabuľka č.6: Priemerná mzda a odmeny za uvedené obdobie podľa mzdových výkazov  

Stav zam. Krík.+Šír+Bodv. r. 

2019 

    MŠ – 22 + 7,5 + 10  = 39,5        ŠJ – 5 + 2 + 1,5 = 8,5 

Priemerná mzda r.2018                806 €              602 € 

Priemerná mzda r.2019                883 €              717 € 

Priemerná odmena r.2018                385 €              408 € 

Priemerná odmena r.2019                134 €              150 € 

 

Na prevádzku materskej školy najvyššie výdavky (vynímajúc finančné prostriedky 

poskytnuté na mzdy) predstavovali energie v sume 42 831 €. Na energie boli požité prostriedky 

z originálnych kompetencií 9 617 €, poplatky od zákonných zástupcov detí za pobyt 

v materskej škole 31 431 € a dobropisov 1 783.- €. Dobropisy boli vystavené Bratislavskou 

vodárenskou spoločnosťou v hodnote v sume 483 € a od firmy Termming v sume 1 300 €. 

Materská škola získala prostredníctvom darovacej zmluvy od nadácie Pontis 600 €, ktoré boli 

použité na vytvorenie dopravného ihriska. Formou zmluvy o poskytnutí grantu získala od 

nadácie Pontis 450 € na projekt „Farebný školský dvor“ a od nadácie Tesco 1300 € na projekt 

„Nová knižnica pre malých čitateľov“. Všetky finančné prostriedky poskytnuté 

prostredníctvom darov boli použité na vytvorenie unikátnych projektov, ktoré zvýšia 

výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole. 

 Ostatné prostriedky boli čerpané na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskeho 

papiera, tonerov,  pracovných odevov, deratizáciu, údržbu softvéru, materiálu na údržbu školy, 

údržbu a revíziu plynu, výťahov, hasiacich prístrojov, kotolne v objekte Šíravská, čistenie 

komínov, licencie, opravy praskajúceho potrubia a  radiátorov, drobné opravy hygienických 

zariadení, spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov, pranie rohoží,  na 

poistenie budov, poplatky a odvody. V letných mesiacoch sme realizovali maľovanie schodišťa 

a dvoch vstupov do budovy objekt Kríková.  

Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi sme v roku  2019 nepoberali. 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl v zmysle     § 

6b zákona č. 597/2003 Z. z. boli použité pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej 

dochádzky. Suma 5 000 € bola použitá na odmeny pedagogickým zamestnancom, ktorí sa 

podieľajú na príprave detí na vstup do základnej školy. Ďalšie prostriedky boli použité na 

učebné pomôcky, vybavenie miestností určených na vzdelávanie detí, autobusovú dopravu, 

 kultúrne podujatia a služby spojené s aktivitami v sume 9 571 €. 

Počas roka nastala havária a bolo potrebné vymeniť časť kanalizácie. S touto opravou nám 

finančne pomohla mestská časť, ktorá nám poskytla potrebné finančné prostriedky na 



 

 

odstránenie havárie v sume 9 840 €. 

Nakoľko sme ku konci roka evidovali neuhradené faktúry za rok 2019 v sume 7 415,67 

€, zriaďovateľ nám poskytol na konci roka finančné prostriedky prostredníctvom svojich 

originálnych kompetencií, aby sme mohli uzavrieť kalendárny rok bez záväzkov splatných 

v roku 2019. 

Záväzky (neuhradené faktúry) k 31.12.2019  : 6 888,06 € (za december 2019 splatné 1/2020) 

Pohľadávky k 31.12.2019:                                        0,00  € 

 

Celkové čerpanie v ŠJ 95,90 %. 

 

Nedočerpané prostriedky na položke 625 004 (invalidné poistenie) v sume 475 € sme 

použili na položku 637 016 (prídel do sociálneho fondu), kde sme mali mínusový zostatok 

v hodnote -468 €. Z presunu na týchto dvoch položkách nám zostalo z originálnych 

kompetencií zriaďovateľa zostatok 7 €. Zostatok bankových účtov školskej jedálne 

k 31.12.2019 bol 3 191,0 1€. Tieto finančné prostriedky zostali na položke 633 011 Sú to 

platby za potraviny od zákonných zástupcov detí ktoré neboli vyčerpané a budú použité v r. 

2020.  

Zabezpečili sme nutné opravy, revízie výťahov, plynu, kalibrovanie váh, služby spojené 

s BOZP. Ostatné prostriedky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych 

potrieb, úhradu poistného, vývoz komunálneho odpadu, posypovú soľ, pranie rohoží a nákup 

kombinovaného sporáka do školskej jedálne na Šíravskej ulici, nakoľko starý kombinovaný 

sporák neprešiel revíziou. Jeho zaobstaranie bolo nevyhnutným krokom na udržanie prevádzky 

tohto elokovaného pracoviska. Vratka v školskej jedálni vo výške 20 € bola použitá na 

zaplatenie školenia. Prideľované limity sme používali na mzdy, odvody a na výdavky spojené 

s fungovaním materskej školy a školskej jedálne. 

Záväzky (neuhradené faktúry) k 31.12.2019  : 0,00 € (za december 2019 splatné 1/2020)  

Pohľadávky k 31.12.2019:                                 0, 00 € 

 

2.2   P r í j m y 

 

Celkové plnenie príjmov bolo 100,00 %, čo predstavovalo 141 003 €. 

Plnenie pozostávalo: 

 

1) z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 896 €. 

Byt v objekte MŠ na Kríkovej ulici prenajatý od 01.03.2017: 

za energie sme získali:       1 402 € 

Tieto prostriedky nám znížili čerpanie prostriedkov na služby. 

za prenájom sme získali :                        896 € 

Prostriedky boli použité na pranie rohoží, drobné opravy a údržbu budov 

Výber za prenájmy celkom:                                        2 298 € 

 

 

2) z réžie v školskej jedálni vo výške 33 261 €. 

Réžia v školskej jedálni je upravená vo VZN 3/2019. Do 31.8.2019 bola vo výške 3,50 € a  od 

01.09.2019 bola navýšená na 15 €. Navýšenie režijných poplatkov pomohlo organizácii lepšie 

zvládnuť všetky ekonomické výdavky, ktoré s fungovaním materskej školy vyvstávajú.  

Celkovú réžiu tvorila réžia od zamestnancov vo výške 9 130 € a od zákonných zástupcov 

detských stravníkov 24 131 €.  

 



 

 

3) z príspevku od zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 

48 945 €. 

Poplatky od zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole bol upravený vo VZN 

3/2019 a to tak, že do 31.8.2019 bol pobyt spoplatnený sumou 20 € a od 01.09.2019 bol 

navýšený na 25 €. 

Zvyšovanie týchto poplatkov nahrádza zvyšujúce sa výdavky na vyššiu úroveň pre deti 

v predškolskom zariadení a narastajúcimi investíciami. 

 

4) z poplatkov za stravné vo výške 49 251 €. 

 

5) z dobropisov vo výške 1 803 €. 

Dobropisy boli vystavené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v hodnote v sume 483 € 

a od firmy Termming v sume 1 300 €. Dobropis z prvej asociácie školského stravovania vo 

výške 20 €. 

 

6) z vratiek vo výške 87  €. 

 

7) z grantov vo výške 2 350  €. 

Materská škola získala prostredníctvom darovacej zmluvy od nadácie Pontis 600 €, ktoré boli 

použité na vytvorenie dopravného ihriska. Formou zmluvy o poskytnutí grantu získala od 

nadácie Pontis 450 € na projekt „Farebný školský dvor“ a od nadácie Tesco 1300 € na projekt 

„Nová knižnica pre malých čitateľov“. 

 

8) zo zostatku z predchádzajúcich rokov 

 poplatky za réžiu – 21 € 

 poplatky za stravné – 4 389 € 
 

2.3 Sociálny fond 

 

Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zásadami podľa Kolektívnej zmluvy na roky 2019 

– 2020. Celkový ročný prídel do sociálneho fondu je tvorený z povinného prídelu vo výške 1% 

a ďalším prídelom vo výške 0,5%. Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn 

hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.  

Príjmy do sociálneho fondu tvorili:  

 

a) Zostatok SF z roku 2018 ................................................................................ 1 411,87 € 

b) Povinný prídel v roku 2019 o výške 1,05% ................................................... 4 286,01 € 

 

Výdavky zo sociálneho fondu boli nasledovné: 

a) Príspevok na stravu zamestnancom (0,23 € za jeden obed) ........................ .. 1 538,93 € 

b) Životné a pracovné jubileá, úmrtia ..................................................................... 10,00 € 

c) Spoločenské posedenie .................................................................................. 1 359,32 € 

d) Ostatné (nákupné poukážky v hodnote 15 €) .................................................... 725,00 € 

e) Školenie ............................................................................................................. 160,00 € 

 

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2019 bol 1 904,63 €. 

 

3 Záver 
             

Zostavený rozpočet na rok 2019 bol ovplyvnený viacerými faktormi. Jedným z nich bol 

fakt, že pri zostavovaní rozpočtu nevieme predvídať niektoré finančné náklady, ako napríklad 

havárie. V roku 2019 sa stali v materskej škole dve havárie, pričom jedna sa týkala materskej 

školy a jedna školskej jedálne. V materskej škole  prasklo potrubie a bola potrebná výmena 



 

 

časti kanalizácie, čo nám spôsobilo výdavok v celkovej výške 9 840 €. Na tento výdavok nám 

poskytol finančné prostriedky zriaďovateľ (viď v časti výdavky). Druhou haváriou bol 

prasknutý hlavný prívod vody do budovy. Túto haváriu sme nespomínali vo výdavkovej časti, 

nakoľko oprava bola vykonaná bezodkladne v roku 2019, ale finančné prostriedky na jej 

úhradu nám boli poskytnuté od zriaďovateľa až v roku 2020, nakoľko firma vykonávajúca 

opravu si vyžiadala úhradu svojich prác až v roku 2020. Ďalším nepredvídateľným výdavkom 

bola kúpa kombinovaného sporáka do školskej jedálne, na ktorého kúpu boli použité finančné 

prostriedky z réžie, ktorú hradia zamestnanci a zákonní zástupcovia deti navštevujúci materskú 

školu. Tento výdavok sme museli na základe jeho obstarávacej ceny preklasifikovať na 

kapitálový výdavok. Všetky finančné prostriedky poskytnuté od zriaďovateľa, štátneho 

rozpočtu a od zákonných zástupcov nám umožnili prevádzkovať bezproblémovo materskú 

školu počas celého roka a všetky poskytnuté finančné prostriedky boli použité efektívne. 

V tomto kalendárnom roku sme mali o 3 deti viac, čo nám umožnilo väčší výber finančných 

prostriedkov, ale aj udržanie efektívneho a kvalitného vzdelávacieho procesu. Všetky pridelené 

finančné príspevky v rámci originálnych kompetencií boli využité efektívne – mzdy, odvody, 

služby a tovary. Vykonali sme povinné revízie a drobnú údržbu. Nemalé finančné prostriedky 

sme vynakladali na dodržiavanie hygienickej úrovne v zmysle požiadaviek na prevádzku 

materskej školy. Naša žiadosť o dofinancovanie na konci roka 2019 bola od zriaďovateľa 

vyhodnotená kladne, nakoľko aj keď sme s finančnými prostriedkami narábali šetrne, na konci 

roka sme mali neuhradené záväzky vo výške 7 415,67 €. Veľké množstvo finančných 

prostriedkov bolo použitých na faktúry od firmy Termming za poskytovanie tepelnej energie, 

nakoľko objekt na Bodvianskej ulici bol vykurovaný nepretržite počas celého roka.  

Materská škola dostáva každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú 

rok pred nástupom do ZŠ a ktorý je účelovo viazaný. Z prideleného príspevku vybaviť triedy 

ďalšími modernými učebnými pomôckami. Finančné prostriedky postačovali v plnej miere aj 

na ďalšie edukačné projekty – exkurzie, výlety, návštevu kultúrnych podujatí a s ňou spojenú 

dopravu.  

Všetky pridelené finančné príspevky v rámci originálnych kompetencií boli využité 

efektívne – mzdy, odvody, služby a tovary. Vykonali sme povinné revízie a drobnú údržbu. 

Nemalé finančné prostriedky sme vynakladali na dodržiavanie hygienickej úrovne v  zmysle 

požiadaviek na prevádzku materskej školy.  

Pre skvalitnenie pracovného prostredia a ochrany majetku školy bude potrebné 

zabezpečiť:  

 

objekt Kríková: 

 obnova maľovky (čiastočne už realizovaná z finančných prostriedkov rodičov) 

 celková výmena vodovodného potrubia (rúry sú skorodované, praskajú, oprava sa realizuje 
len svorkami, je to vždy len riešenie dočasné) 

 oprava nefunkčnej vzduchotechniky v školskej kuchyni a skladoch (v zmysle hygienických 

požiadaviek potrebná – v letných mesiacoch vysoké teploty) 

 oprava keramickej podlahovej krytiny vo výdajni jedál, v zmysle BOZP nutná 

 nákup konvektomatu do školskej jedálne – trúba nefunkčná  

 rekonštrukcia detských sociálnych zariadení (vykonané v 2020) 

 

objekt Šíravská: 

 výmena podlahovej krytiny v časti budovy 

 obnova maľovky chodbových priestorov a tried 

 rekonštrukcia kotolne 

 rekonštrukcia detských sociálnych zariadení 

 



 

 

objekt Bodvianska: 

 výmena nefunkčných termostatických hlavíc na radiátoroch (vykonané v 2020) 

Záverom je potrebné vysloviť poďakovanie zriaďovateľovi – Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 

obecnému zastupiteľstvu, ktorí chápu dôležitosť predškolského vzdelávania, jeho problematiky 

a vytvárajú vhodné podmienky pre realizáciu postupov smerujúcich k dlhodobej ekonomickej 

udržateľnosti materskej školy a pomáha nám vytvárať pre všetky deti optimálne podmienky. 

Vďaka tiež patrí všetkým dodávateľom za poskytnuté tovary a služby a tiež v neposlednej rade 

darcom, prostredníctvom ktorých sa nám darí vytvárať pre deti unikátne projekty a  zvyšovať 

tak úroveň našej materskej školy. 

 

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV 

Funkčná Ekonom. Rozpočtová skladba Plnenie Schválený  Plnenie % 

klasif ikácia klasif ikácia Položky a podpoložky rok 2018 rozpočet 2019      rok 2019 plnenia 

Výdavky 600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 747 546 860 995 852 729 99,04% 

spolu 600 Výdavky a transfery MŠ, ŠJ 747 546 858 607 850 341 
99,04% 

09.1.1 600 Bežné výdavky MŠ  590 767 651 198 651 199 100,00% 

v tom: 

  610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 380 589 418 358 418 359 100,00% 

  620 Poistné a príspevky do poisťovní 129 929 145 825 145 825 100,00% 

  

630 
Tovary a  služby 

77 972 87 015 87 015 100,00% 

z toho:  

  631 cestovné náhrady 0 0 0 x 

  632 energie, voda a komunikácie 42 976 42 831 42 831 100,00% 

  633 materiál 8 388 9 952 9 953 100,01% 

  634 dopravné 2 766 2 518 2 518 100,00% 

  635 rutinná a štandardná údržba 4 091 12 336 12 336 100,00% 

  636 nájomné 0 0 0 x 

  637 služby 19 751 19 337 19 337 100,00% 

  640 Bežné transfery MŠ  2 277 1 723 1 723 100,00% 

  642 nemocenské dávky, odchodné  2 277 1 723 1 723 100,00% 

  700 Kapitálové výdavky 0 0 0 x 

  717 Rekonštrukcia, modernizácia 0 0 0 x 

09.6.0.1 600 
Bežné výdavky ŠJ 

156 779 205 200 199 807 97,37% 

v tom: 

  610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 54 262 72 947 72 947 100,00% 

  620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 432 25 722 25 247 98,15% 

  

630 
Tovary a  služby 

83 954 106 531 98 739 92,69% 

z toho: 

  632 energie, voda a komunikácie 8 275 14 408 14 407 99,99% 

  633 materiál 4 173 77 093 68 834 89,29% 

  633011 potraviny ŠJ  59 299 74 263 66 002 88,88% 

  635 rutinná a štandardná údržba 3 124 5 504 5 504 100,00% 

  637 služby 8 213 9 526 9 994 104,91% 

  637012 poplatky vrátené ŠJ  870 699 699 100,00% 

  640 Bežné transfery ŠJ  131 486 486 100,00% 

  642 nemocenské dávky, odchodné  131 486 486 100,00% 

  700 Kapitálové výdavky 0 2 388 2 388 100,00% 

  717 rekonštrukcie,modernizácie  0 0 0 x 

10.7.0.1 633 Dávky v hmotnej núdzi 0 0 0 x 

Príjmy 200 Nedaňové príjmy - z toho: 137 161 141 003 141 003 100,00% 

  212003 nájomné byt 896 896 896 100,00% 

  223001 príjem z predaja - réžia 20 592 33 261 33 261 100,00% 

  223002 príjem od rodičov za MŠ 45 600 48 945 48 945 100,00% 



 

 

  223003 príjem za stravné  64 378 49 251 49 251 100,00% 

  243 úroky z účtov 0 0 0 x 

  292006 z poistného plnenia 27 0 0 x 

  292012 z dobropisov 1 244 1 803 1 803 100,00% 

  292017 vratky ZP 1 287 87 87 100,00% 

  311 Granty 3 137 2 350 2 350 100,00% 

  453 Zostatok prostriedkov z pred.rokov 0 4 410 4 410 100,00% 

 

 
 
 

Ekonomická 
Položky a podpoložky 

MŠ Krík. MŠ Bod. MŠ Šír. 
           Spolu 

klasif ikácia 7 tried 4 triedy 3 triedy 

600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 358 611 167 918 126 392 652 921 

600 Výdavky a transfery  358 611 167 918 126 392 652 921 

600 Bežné výdavky - v tom: 357 746 167 426 126 026 651 198 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - z toho: 235 230 102 563 80 565 418 358 

611 tarifné platy 207 747 94 532 70 710 372 989 

612001 osobné príplatky 11 596 2 149 1 906 15 651 

612002 ostatné príplatky 12 837 4 877 6 238 23 952 

614 odmeny 3 050 1 005 1 711 5 766 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 77 773 38 887 29 165 145 825 

630 Tovary a  služby - z toho: 44 743 25 976 16 296 87 015 

632 energie, voda a komunikácie 19 272 14 853 8 706 42 831 

633 materiál 7 118 1 976 859 9 953 

634 dopravné 1 975 219 324 2 518 

635 rutinná a štandardná údržba 8 273 1 935 2 128 12 336 

637 služby 8 105 6 993 4 279 19 377 

640 Bežné transfery MŠ  865 492 366 1 723 

642 nemocenské dávky, odchodné  865 492 366 1 723 

700 Kapitálové výdavky 0 0 0 0 

717 rekonštrukcia, modernizácia 0 0 0 0 

200 Nedaňové príjmy - z toho: 71 227 40 098 29 678 141 003 

212003 prenájmy 896 0 0 896 

223001 príjem z predaja - réžia     16 325 9 848 7 088 33 261 

223002 príjem od rodičov  za MŠ 24 550 13 965 10 430 48 945 

223003 príjem za stravné 24 706 14 049 10 496 49 251 

243 úroky z účtov 0 0 0 0 

292006 z poistného plnenia 0 0 0 0 

292012 z dobropisov  843 766 194 1 803 

292017 vratky ZP 87 0 0 87 

311 granty 2 350 0 0 2 350 

453 Zostatok prostriedkov z minulých rokov 1 470 1 470 1470 4 410 

 
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE 

Ekonomická 
Položky a podpoložky ŠJ Krík. ŠJ Bodv. ŠJ Šír.           Spolu 

klasif ikácia 

600+700 Celkom bežné a kapitálové výdavky 123 999 47 656 28 152 199 807 

600 Výdavky a transfery  123 999 47 656 25 764 197 419 

600 Bežné výdavky - v tom:  123 756 47 517 25 660 192 192 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - z toho: 46 369 14 600 11 978 72 947 

611 tarifné platy 38188 13 580 11 144 62 912 

612001 osobné príplatky 6 117 745 834 7 696 

612002 ostatné príplatky 1 060 0 0 1 060 

614 odmeny 1 004 275 0 1 279 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 16 279 5 114 3 854 25 247 

630 Tovary a  služby 61 108 27 803 9 828 98 739 

632 energie, voda a komunikácie 5 142 4 414 4 851 14 407 

633 materiál 47 790 19 794 1 250 68 834 

633011 potraviny ŠJ  32 694 19 297 14 011 66 002 

635 rutinná a štandardná údržba 3 651 300 1 553 5 504 



 

 

637 služby 4 525 3 295 2 174 9 994 

637012 poplatky vrátené ŠJ  468 132 99 699 

640 Bežné transfery ŠJ  243 139 104 486 

642 nemocenské dávky  243 139 104 486 

700 Kapitálové výdavky 0 0 2388 2 388 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materská škola Kríková       Čerpanie k 31.12.2019 podľa zdroja financovani a 

     

     

 

  

Zdroje financovani a Zdroje Mzdy spolu 
Tarifné 

platy 
Príplatky Odmeny Doplatky Poistné 

Prevádzka 

spolu 
Energie Materiál Prepravné Údržba Služby 

Bežné 

transfery 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Stav. Úpravy 
Kap.      výd.       

spolu 
  Spolu výdavky 

  
  610 611 612 614 616 620 630 632 633 634 635 637 640 600 717 700 600+700 

Hmot. Núdza 0                                   

ŠR-príspevok  14 571 3 700     3 700   1 300 9 571   5 253 2 518 180 1 620 0 14 571     14 571 

Rozpočet MČ 684 832 481 918 431 595 46 978 3 345 0 168 494 32 211 9 617 682 0 9 627 12 285 2 209 684 832 0 0 684 832 

Rozpočet MČ-MŠ 584 289 410 371 368 683 39 622 2 066   143 735 28 460 9 617 181   9 627 9 035 1 723 584 289     584 289 

MŠ - od rodičov 48 945 4 200 4 200       790 43 955 31 431 2 391   2 529 7 604   48 945     48 945 

Dobropisy 1 783 0           1 783 1 783           1 783     1 783 

Vratky ZP, poist.udalosť 87 87 87         0             87     87 

Nájom byty 896 0           896         896   896     896 

Dar 2 350 0         0 2 350   2 128     222   2 350     2 350 

Rozpočet MČ-ŠJ 100 543 71 547 62 912 7 356 1 279   24 759 3 751   501     3 250 486 100 543     100 543 

Réžia 33 282 1 400   1 400     488 28 999 14 407 2 831   5 504 6 257   30 887 0 2 388 33 275 

Za stravné 53 640 0         0 50 449   49 982     467   50 449     50 449 

Vratky ZP 0 0           0             0     0 

Dar 0 0           0             0     0 

Dobropisy 20 0           20         20   20     20 

ŠR - strava 20 589 0           15 520   15 520         15 520     15 520 

Skutočnosť spolu 860 995 0           9 994         9 994   9 994     852 728 

    
                

 
Zostatok výdavkového účtu 6,38 

 
Prepočítaný počet pracovníkov na rok 2019: 

           
Zostatok ŠJ 3191,01 

 

MŠ 39,5 

           

Rozdiel medzi rozpočtom a 

skutočným stavom financií 
poslaných na stravu zo ŠR 

5069 

 

ŠJ 8,5 

           

       

  

        

Celkový zostatok ŠJ 8 266,39 

                 


