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Stanovisko MsR zo dňa 23. augusta 2012: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre vzdelávanie, kultúru, športu a mládež zo dňa 30. augusta 2012: 

 

  

 

 

  

  

Svidník, 14. august 2012  



 
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  Zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
informatívnu správu o pripravenosti Materskej školy na Ul. gen. Svobodu 744/33 vo Svidníku 
na školský rok 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Materská škola je v prevádzke 22 rokov a je to jediná škola na sídlisku poskytujúca 
predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou a s dodatočne  
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Umožňuje začlenenie dieťaťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom nemôžu byť obmedzené práva ostatných deti, 
ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (po odporúčaní odborníkov a aktuálneho stavu 
v MŠ). Škola poskytuje aj možnosť poldenného pobytu podľa záujmu rodičov. Od r. 2009  v 
súlade s § 161 ods. 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výchova a vzdelávanie 
detí v materskej škole uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0  a nášho 
školského vzdelávacieho programu „Pohyb, krása, zdravie“. Dokladom o získanom stupni 
vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva 
riaditeľka školy na tlačivách predpísaných a schválených ministerstvom školstva. Vydávanie 
osvedčenia je súčasťou slávnostného aktu  rozlúčky  s MŠ  „Posledný rozlúčkový zvonček“ 
Od r. 2009 získalo osvedčenie o vzdelaní už 84 absolventov. Materská škola má vlastnú 
realizáciu výchovy a vzdelávania vychádzajúcu z projektu Škola podporujúca zdravie  so 
zameraním na pohybovú aktivitu a zdravého životného štýlu. Jej činnosť  je zameraná  aj na 
prevenciu civilizačných ochorení - ochorenie dýchacích ciest, plochej  nohy,  nesprávneho 
držania tela u detí, obezity, ozdravenie výživy a na spoluprácu s rodinou a verejnosťou. 
Pozornosť je sústredená na zážitkové učenie hrou smerované k tomu, aby deti prežívali 
radostné detstvo v prostredí materskej školy. 

 
 
 
 
 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení v SR. Budova je typizovaná, 
s výbornými prírodnými podmienkami a svojimi priestormi zodpovedajúca európskym 
normám. Je v meste najnovšia, ale je v zlom technickom stave s neestetickým vzhľadom 
zvonku. Škola disponuje nedostatočným množstvom didaktických a učebných pomôcok, 
ktoré sú zastaralé. Svojou prácou a vlastným zameraním si MŠ získala dobrú  povesť školy 
a všeobecnú akceptáciu  školy verejnosťou.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
V súčasnej dobe k pedagogickej činnosti  materskej školy  nie je potrebné prijímať opatrenia, 
o čom svedčia aj výsledky Školskej štátnej inšpekcie hodnotené ako veľmi dobré - 
mimoriadna úroveň. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích 
programov a podľa zákona je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky.   
Čo sa týka stavu budovy, tá  si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Výmenou okien by sa znížili 
náklady na energiu, ale to závisí od finančnej situácie mesta. Doplnenie stavu učebných 
pomôcok tiež sa odvíja od stavu financií v MŠ, resp. od počtu prihlásených detí v MŠ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materská škola, Ul. gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník 
Informatívna správa o pripravenosti MŠ k zahájeniu školského roka 2012 / 2013 

MŠ je umiestnená v účelovej budove, situovaná na sídlisku. Má päť tried s vyučovacím 
jazykom slovenským. Jednu triedu využívame  ako telocvičňu - „trieda zdravých aktivít“. 
Nedá nespomenúť, že od roku 1996 realizujeme v MŠ projekt „Škola podporujúca zdravie“. 
MŠ  získala aj certifikát  Bezpečné materské školy. Pokračujeme v profilácii školy so 
zameraním na prevenciu a podporu zdravia detí. Smerujeme k tomu, aby sa pohybová aktivita 
stala každodennou súčasťou života detí a aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie a talent.  
Orientujeme sa na nevyhnutnosť presadzovať pohybovú činnosť ako jednu z najdôležitejších 
priorít podpory zdravia a prevencie obezity a civilizačných ochorení u detí predškolského 
veku, čo vyplýva aj z POP MŠ na daný šk. rok. V tomto školskom roku máme prihlásených 
90 detí, z toho 2 deti integrované so zdravotným znevýhodnením,  1 dieťa s OŠD. V zariadení 
pracuje 11 pedagogických  zamestnancov - kvalitné personálne obsadenie, 100% odbornosť- 
aj v podpore zdravého životného štýlu. O prevádzku sa starajú 3 kuchárky, 2 upratovačky 
a vedúca ŠJ na 50% úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa  angažujú vo veciach verejných, 
v kultúrnom živote mesta. Zúčastňujú sa kontinuálneho a inovačného vzdelávania  podľa 
plánu školy  MPC v Prešove a školenia metodického obvodu v materskej škole. Snažíme sa 
zatraktívniť predprimárnu výchovu aktivitami, ktoré sú obľúbené a žiadané rodičmi aj deťmi 
(napr. cvičenie rodičov s deťmi, sánkovanie, púšťanie šarkanov, spoločné kultúrne posedenia 
v MŠ podujatia s Poradňou zdravia a i.) Zaradením projektov do výchovy a vzdelávania 
budujeme modernú, pohodovú a tvorivú školu, ktorá pripraví detí pre úspešný a napĺňajúci 
život. 

Projektové a mimoškolské aktivity, krúžky, záujmová činnosť: 
1. Spolupráca s Policajným zbor Svidník: Projekt „Policajná zebra“, zameraný na dopravnú 
výchovu v rámci partnerskej spolupráce 

2. Spolupráca s RÚVZ: Poradňa zdravia - ŠPZ –  zdravý životný štýl   Podpora zdravia 
ústnej dutiny,  Adamko- hravo - zdravo - NP prevencie obezity a podpory zdravia 

3. Spolupráca s FALCK: Bezpečná MŠ – špecializovaná prvá pomoc pre deti, 
zamestnancov, rodičov,   

4 . Spolupráca so SČK: Projekt  „Evi čka nám ochorela“ 

4. Spolupráca so ZŠ – stolný tenis,  „Tajomstvo počítačovej techniky“ 

5. Spolupráca s Okresnou Podduklianskou knižnicou: Projekt „Prečo knihy plačú“ 

6. Spolupráca s inými inštitúciami v meste (múzeá, ZUŠ, MŠ, Podduklianské osvetové 
stredisko, HZ, MsÚ, OŠKŠaM, Domov dôchodcov a i.) 

7. Spolupráca s Rusínskou obrodou v celoslovenskej súťaži Duchnovičov Prešov 

8. Všetky spoločenské a kultúrne podujatia v meste a v škole: Mikuláš, Vianoce, 
Karneval, Viflejemskij večur, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Uvítanie detí v meste, 
jubilantov a iné. 

9. Projekt “Upratujeme spoločný dom“ Environmentálne povedomie detí 

10. Spolupráca s CVČ Giraltovce: výučba AJ, tanečná pohybová príprava, počítačový 
krúžok   



11. Zdravotná TV - zvýšená pohybová aktivita, zaradenie zdravotných cvikov, 
organizovanie športových podujatí aj pre rodičov s deťmi za finančnej  pomoci rodičov 
Máme veľmi dobré výsledky v reprezentácii školy vo výtvarných a iných súťažiach v rámci 
mesta aj na celoslovenskej úrovni. Natália Holodňáková a Tamara Lastivková 
v celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese poézie v rusínskom jazyku Duchnovičov 
Prešov získali 3. miesto a Zuzana Vanatová  za umelecké stvárnenie témy, 2. miesto máme 
v environmentálnom projekte Lovci stratených batérii. Úspech sme dosiahli aj 
v celoslovenskom projekte Veselé zúbky, kde sa zúčastnili aj rodičia a za dobré výsledky 
všetky zúčastnené deti získali balíček ústnej hygieny.  
Absolventi školy okrem Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania obdŕžali aj 
vodičský preukaz v rámci projektu Policajná zebra, osvedčenie o základoch počítačovej 
techniky a vysvedčenie z anglického jazyka. Podujatia  vysielala aj  TV Región. 
Môžem konštatovať, že kvalitu dosiahnutých výsledkov ovplyvňujú okrem iného 
pedagogické  skúsenosti, odborné vedenie, osobné vlastnosti zamestnancov školy a priaznivá 
pracovná atmosféra, čo je prioritnou úlohou vyplývajúcou z celkového zamerania školy. 
Veľmi dobrú úroveň materskej školy potvrdila aj Školská štátna inšpekcia - Školské inšpekčné 
centrum v Prešove, ktorá v školskom roku 2010/2011 vykonala komplexnú inšpekciu v našom 
zariadení a následne v roku 2011/2012 boli priebežne vo výchovno – vzdelávacom systéme 
uskutočňované usmernenia ŠŠI.  

Príprava interiéru a exteriéru:    
V rámci možnosti prebehlo v mesiaci júl a august v MŠ hĺbkové upratovanie priestorov 
zariadenia, dezinfekcia hračiek, úprava a výzdoba tried k slávnostnému otvoreniu školského  
roka 2012/2013.                                                         
Boli uskutočnené tieto opravy a nákupy: 

• Demontáž a montáž plastových vchodových dverí 
• Zakúpené koberce čiastočne do dvoch tried  
• Oprava parapetných dosiek, žalúzií v triedach, nákup učebných pomôcok 
• Maľba triedy a príslušných priestorov, nákup hračiek – zamestnanci, sponzorský  
• Prebiehajú práce na výstavbe záhradného altánku v areáli MŠ  
• Úprava školského dvora po bagrovaní, výsadba zelene, rýľovanie pieskovísk, kosenie   
• Odstraňovanie  havarijného stavu -  úniku studenej vody od apríla 2012. 

     
Potreby a požiadavky:  

• Havarijný stav  - pretrváva porucha úniku studenej vody - spotreba 1 m3 pri prerušenej 
prevádzke. Na odstraňovaní poruchy sa podieľajú zamestnanci MŠ, OŠKŠaM, 
údržbár, VVaK, Službyt,  firma Gas Gondek. Je nutné  riešenie vzniknutej situácie  
oslovením odborníkov, ktorí navrhnú funkčné riešenie, resp. ďalší postup riešenia 
havarijnej situácie 

• Aby sme zabezpečili podmienky pre bezproblémový chod potrebujeme primerané 
množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie základných potrieb.  Ide o školské 
pomôcky, didaktické pomôcky, PC, hračky, dovybavenie kuchyne, a i., ktoré  
momentálne priebežne zabezpečujeme, ale s veľmi nízkou finančnou čiastkou. 

• Čo sa týka vnútorného vybavenia: je potrebná postupná obnova a modernizácia tried 
nábytkom, detskými  stolmi, stoličkami, novými chladiacim spotrebičmi v záujme 
zníženia odberu  energie (využijeme  režijné náklady), maľba tried, kuchyne. 

• Celá budova MŠ si vyžaduje výmenu okien, jedných vonkajších vchodových dverí, 
rekonštrukciu fasády, opravu strechy - zníženie nákladov na spotrebu energií. 

• Plynulý prechod na právnu subjektivitu.  



 
 
Záver:  
Cesta za dobrou MŠ je náročná a vyžaduje si trpezlivosť a optimizmus za každých okolností. 
Naša škola stála a stojí vždy v čele tých aktivít, ktoré posúvajú úroveň odborného vzdelávania 
vpred. Deťom, ktoré navštevujú školu je poskytovaná predprimárna výchova a vzdelávanie 
cieľavedome a na odbornej úrovni a dávame im taký základ, aby mali po celý život potešenie 
zo vzdelávania. Celý kolektív vstupujeme do ďalšieho obdobia s odvahou a optimizmom. 
 
 


