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Zdôvodnenie: Správa o činnosti a hospodárení Súkromnej materskej školy 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2021 je 
vypracovaná v zmysle schváleného Harmonogramu predkladania 
správ o činnosti a hospodárení univerzitných pracovísk za rok 
2021.      

                 
Návrh uznesenia: Kolégium rektora STU berie na vedomie správu o činnosti 

a hospodárení MŠ STUBAčik za rok 2021 
 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Výročná správa STU za rok 2021 
o činnosti a hospodárení Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, Bernolákova 2716/1 Bratislava - STUBAčik  
 
Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bernolákova 2716/1, 
Bratislava (ďalej len materská škola), bola zriadená Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave so zámerom prevádzkovať materskú školu pre deti študentov a zamestnancov 
STU. 
Materská škola bola zaradená k 1.9.2020 Rozhodnutím MŠ VVaŠ SR č .2020/11125:7-A2130 
do siete škôl a školských zariadení SR. 
 
Personálne obsadenie: 

Pedagogickí zamestnanci: 
- riaditeľka  
- učiteľka – triedna učiteľka 
- učiteľka 

Nepedagogickí zamestnanci: 
- školníčka 
- upratovačka 

Materská škola si na vlastné náklady zabezpečuje služby v oblasti účtovníctva a personalistiky, 
formou externej spolupráce. 
 
Rada školy: 
Pri materskej škole je zriadená Rada školy, ktorá je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, 
ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických 
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež 
funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej 
problematiky. 
 
Pedagogická rada: 
je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci 
materskej školy. Má kompetenciu navrhovať, prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy 
na rozhodnutie pre riaditeľa školy. Navrhuje opatrenia na zlepšenie práce školy. Vyjadruje sa 
k hodnotiacim správam školy.  
 
OZ STUBAčik 
Pri materskej škole vzniklo Občianske združenie STUBAčik,  dobrovoľné občianske združenie 
rodičov detí materskej školy, zamestnancov a priateľov materskej školy. 
Cieľom občianskeho združenia je finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných 
pomôcok, literatúry a odborných kníh, finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a 
skrášľovaní priestorov materskej školy a ihriska, finančne a organizačne pomáhať pri 
zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti, výletov, exkurzií, 
organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti 
a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov, prispievať na krúžkovú činnosť organizovanú materskou 
školou. 
 
Materiálno- technické zabezpečenie:  
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Prostredie materskej školy je vytvorené tak, aby pozitívne ovplyvňovalo osobnosť dieťaťa.  
Priestory triedy sú zariadené nábytkom spĺňajúcim hygienické a bezpečnostné podmienky, 
pomôckami, určenými na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku a IT zariadením- 
interaktívna tabuľa, počítač, tlačiareň, tablet. Výber zariadenia, rozloženie nábytku je 
prispôsobené tak, aby dieťa mohlo samostatne realizovať svoje nápady. 
Priestory šatne pre deti sú zariadené skrinkami na odkladanie zvrškov detí. 
Priestory spálne pre deti sú vybavené postieľkami a posteľnou bielizňou určenou na 
popoludňajší odpočinok detí. 
Sociálne zariadenie pre deti je vybavené zariadením prispôsobeným veku detí. 
Kancelária pre zamestnancov, ktorá zároveň slúži ako izolačná miestnosť, je vybavená 
zariadením na odkladanie osobných vecí, lôžkom pre potreby izolácie osôb v prípade 
podozrenia na ochorenie, IT zariadením. Ku kancelárii prislúcha hygienické zariadenie pre 
zamestnancov. 
V priestoroch suterénu je zriadená práčovňa s práčkou a sušičkou bielizne, skladové priestory, 
priestory na skladovanie kuchynského odpadu, ako aj telocvičňa pre deti.  
Priestory sú v súlade z Prevádzkovým poriadkom materskej školy schváleným RÚVZ 
V Bratislave denne udržiavané hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami. 
Materská škola zatiaľ nemá vybudované vlastné ihrisko. Výchova a vzdelávanie pri pobyte 
vonku, je vykonávaná formou vychádzok do okolia materskej školy, ako aj využívaním 
priľahlých mestských ihrísk. 
 
Zabezpečenie stravy: 
Príprava stravy je zmluvne zabezpečená s mestskou časťou Staré mesto prostredníctvom 
Školskej jedálne pri Materskej škole Vazovova 16, Bratislava.  
Dovoz stravy je zmluvne zabezpečený ŠDaJ STU, Bernolákova 1, Bratislava. Strava sa 
prepravuje v HCCP vyhovujúcich nádobách.  
Výdaj stravy je zabezpečený výdajnou kuchyňou zriadenou priamo v materskej škole. 
Priestory jedálne a výdajnej kuchyne sú v zmysle Prevádzkového poriadku zariadenia 
spoločného stravovania materskej školy schváleného RÚVZ v Bratislave, zariadené vhodným 
zariadením určeným na stolovanie a výdaj stravy. 
 
Dochádzka detí: 
V mesiaci január bola prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu opatrení COVID 19. 
V mesiacoch máj – jún sa konal v materskej škole Zápis na školský rok 2021/2022. Na 
dochádzku do materskej školy bolo podaných 22 žiadostí, z toho 16 detí zamestnancov a 
študentov STU. Prijaté boli 2 deti zamestnancov STU. Viac detí nebolo možné na dochádzku 
prijať,  nakoľko sa na školský rok 2021/2022 uvoľnili 2 miesta. 
K 02.09.2021 nastúpilo na dochádzku 22 detí vo veku od 2,5 do 5 rokov: 
-       4 deti zamestnancov- študentov Stavebnej fakulty 
-       2 deti zamestnancov- študentov Strojníckej fakulty 
-       4 deti zamestnancov- študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky 
-       5 detí zamestnancov- študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
-       3 deti zamestnancov- študentov Fakulty architektúry a dizajnu 
-       1 dieťa zamestnancov- študentov Fakulty informatiky a informačných technológií 
-       2 deti zamestnancov- študentov Rektorátu 
-       1 dieťa je z radov občanov Starého mesta Bratislava.  
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Na povinnú školskú dochádzku do ZŠ nastúpilo 1 dieťa, 1 dieťa bolo odhlásené z dochádzky, z 
dôvodu zmeny bydliska. 
Prevádzka materskej školy je od 7,00 do 16,30h. 
V materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v 
kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne 
opatrenie. 
 
Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa 
Rodičia prispievajú na úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 
ustanovenou zriaďovateľom. Pre deti zamestnancov a študentov STU je poplatok 80€ 
mesačne, pre deti mladšie ako 3 roky a pre deti rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ani 
študentmi STU 120€ mesačne. 
Stravné je 2,50€ stravná jednotka za deň, pričom sú v uvedenej sume zarátané aj režijné 
náklady. 
 
Výchova a vzdelávanie: 
Materská škola má vypracovaný Školský vzdelávací program Malí vedci, ktorého zámerom je 
rozvíjať u detí prírodovedné poznávanie s riešením technických úloh, environmentálne cítenie 
a utvárať národné povedomie prostredníctvom ľudových tradícií regiónu. 
Učebnými osnovami školského vzdelávacieho program Malí vedci sú obsahové celky s 
prihliadnutím na vlastné osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter výchovy a 
vzdelávania a osobitosti učenia sa detí predškolského veku. 
Edukačné aktivity sú realizované v priebehu hier a hrových činností, aj ako samostatná 
organizačná forma počas dňa a v rámci pobytu vonku. 
Deti prešli postupnou adaptáciou na prostredie materskej školy.  
Pre deti sú v materskej škole vytvorené centrá aktivít, v ktorých si rozvíjajú kognitívnu 
gramotnosť, tvorivé – konštruktívne myslenie, interpersonálne a intrapersonálne zručnosti, 
komunikatívne schopnosti. 
Zriadením literárneho, hudobného a výtvarného centra sme sa zamerali na rozvíjanie najmä 
kognitívnych a nonkognitívnych kvalít osobnosti dieťaťa. Jednotlivé centrá sú vybavené 
príslušným materiálom, učebnými pomôckami s obsahovým zameraním. Deti majú dostatok 
priestoru k vlastnej sebarealizácii. 
V centre IT gramotnosti využívame počítač a interaktívnu tabuľu. 
Deti ako aj zamestnanci materskej školy sú členmi Staromestskej knižnice a využívajú ponuku 
služieb pri realizácii výchovy a vzdelávania. 
Deti počas roka navštívili divadelné predstavenie v Medickej záhrade, zúčastnili sa návštevy 
Bratislavskej ZOO. V priestoroch materskej školy sme zorganizovali Fašiangový karneval, 
Veľkonočné tvorivé dielne, zorganizovali sme pre deti vystúpenie detskej skupiny 
Spievankovo, na jeseň sme s deťmi vyrezávali tekvice, privítali sme Mikuláša a zorganizovali 
sme v materskej škole Vianočný večierok.   
 
Organizácia záujmových krúžkov   
Deti sa môžu zapojiť do záujmových krúžkov: Angličtina pre deti a Tanečno-pohybová 
príprava, ktoré ponúka materská škola vždy na začiatku školského roka na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Krúžky sú zabezpečované prostredníctvom 
interných zamestnancov. 
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Prevádzka materskej školy je prispôsobená prísnym pandemickým opatreniam ochorenia 
COVID.  
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr.Monika Khúlová 
riaditeľka materskej školy 

 
 


