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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej školy pri ZŠ s MŠ, Borodáčova 2,  

821 03 Bratislava za školský rok 2021/2022 
 

 

 

 

a)       Údaje o  škole  

 

 

Názov školy  Základná škola s materskou školou 

Adresa  školy Borodáčova 2 

Telefónne číslo  02/43630904 

Internetová adresa školy  www.borodacova.sk 

Elektronická adresa školy riaditel@borodacova.sk 

Elektronická schránka školy  

eduID školy 100018840 

Zriaďovateľ  Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

 

            Vedúci zamestnanci školy 
 

 

Funkcia 
Meno a priezvisko 

Riaditeľ školy  Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

Zástupca riaditeľa školy pre ZŠ Mgr. Zuzana Selecká, Mgr. Beata Jurányiová 

Vedúca školskej jedálne  Andrea Valovičová 

 

 

          Údaje o rade školy  

 

 

Termín ustanovenia rady školy  26.02.2020 ––– 

 Meno a priezvisko zvolený / delegovaný za  

Predseda rady školy  Mgr. Dáša Hitková zástupca pedagógov 

Členovia Renáta Harvišová zástupca pedagógov 

 Martin Leňo zástupca rodičov 

 Ing. Katarína 

Richnavská 

zástupca rodičov 

 Ing. Jana Dvořáková zástupca rodičov 

 Ing. Pavel Palásthy zástupca rodičov 

 Andrea Valovičová zástupca ostatných zamestnancov 

 Ing. arch. Lucia 

Štasselová 

zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Jozef Matúšek zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Peter Herceg zástupca zriaďovateľa 

http://www.borodacova.sk/
mailto:riaditel@borodacova.sk
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 JUDr. Matúš Méheš zástupca zriaďovateľa  

Počet zasadnutí  v šk. roku 3  
 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

Názov zriaďovateľa 
Mestská časť Bratislava Ružinov 

 

Adresa  zriaďovateľa 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 

Telefónne číslo 
+421 2 4828 4413 

 

Elektronická adresa 
ruzinov@ruzinov.sk 

 
 

c) Činnosť Rady školy a poradných orgánov riaditeľa 

 

Rada školy: 

Rada školy sa v školskom roku 2021/22 stretla nasledovne:        24.09.2021 

                                                                                                       13.05.2022 

                                                                                                       28.06.2022 

Problematika ktorou sa rada školy zaoberala: 

• technický stav budovy a potreby školy na ďalšie roky 

• školský vzdelávací program 

• správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

• počty prváckych tried a tried MŠ 

 

 

    Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 
 

Názov  Meno vedúceho  

MZ 1.- 4.roč. Mgr. Andrea Tury 

MZ ŠKD Mgr. Zuzana Selecká, Mgr. Beata Jurányiová 

PK - prírodovedná Mgr. Dávid Pečeňuk 

PK - humanitná Mgr. Tatiana Máťašová 
 

Zasadnutie PK a MZ sú v súlade s plánom práce štyrikrát ročne. Plnia úlohy 

z celoškolského plánu práce, vyhodnocujú dodržiavanie TVVP, obsah učebných osnov 

a hlavne hodnotia výsledky v porovnaní s výkonovými štandardmi. Ich  dôležitou úlohou je 

koordinácia jednotlivých medzipredmetových vzťahov, nastavenie podmienok pre zlepšenie 

práce všetkých žiakov a pomoc žiakom so ŠVVP. 

Práca odborných zamestnancov – školského psychológa bola zamerané na tvorbu 

kolektívu novoprijatých prvákov, žiakov so ŠVVP a problematické vzťahy v triednych 

kolektívoch najmä na druhom stupni. Problémové správanie v kolektíve sme riešili v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva.  

Veľmi dobre sa nám osvedčila práca v podobe priamych návštev psychológa 

a špeciálneho pedagóga z CPPPaP priamo na vyučovacích hodinách pri pozorovaní žiakov 

v záťažových situáciách na vyučovaní. 

Podpora inkluzívneho tímu bola rozšírená o miesto školského psychológa 

a pedagogických asistentov z projektu "Pomáhajúce profesie". 
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 d) Údaje o počte žiakov (fyzický stav) 

 
Ročník Počet tried Počet žiakov k 15.9.2021 Počet žiakov k 31.8.2022 

1. 3 52 59 

2. 3 66 70 

3. 2 46 50 

4. 2 45 45 

5. 2 46 51 

6. 1 29 29 

7. 1 25 27 

8. 1 19 19 

9. 1 14 15 

Spolu 16 342 364 

 

 

Údaje o školskom klube detí  

 
Počet oddelení  Počet žiakov k 15. 9. 

 

Počet žiakov k 31.8. 

8 196 192 

 

 

  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka  základnej školy  

 

Celkový počet zapísaných  113 

Prijatých 52 

Neprijatých 61 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy  

 

Žiaci z nižších ročníkov – záujem o 8-ročné gymnáziá 

Počet prihlásených  14 

Počet prijatých  3 

 

 

 

Žiaci  8. ročníka (záujem o bilingválne gymnáziá) 

Počet prihlásených  5 

Počet prijatých  1 

 

 

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na SŠ 

Gymnáziá  Počet prijatých  2 
Stredné odborné školy  Počet prijatých 12 
Konzervatórium  Počet prijatých 0 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za  

 

I. a II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov za 1. polrok 

 

I. stupeň základnej školy – priemerný prospech z  predmetov  

 
Ø SJL ANJ NEJ MAT 

 1,31 1,13    - 1,21 

 

II. stupeň základnej školy – priemerný prospech z predmetov 
 

Ø SJL ANJ NEJ MAT 

 2,05 1,57 1,72 2,39 

 

Školský vzdelávací  programom  

 

 V školskom vzdelávacom programe máme  

ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

 

V rámci štátneho vzdelávacieho programu sme v školskom vzdelávacom programe 

disponibilné hodiny použili nasledovne: 

 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 

1. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  1. ročník 1.A , B, C 

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
9  9 

Cudzí  jazyk - 

anglický 
0 1 1 

Človek a príroda Prvouka 1  1 

Človek a hodnoty Náboženská/ Etická 

výchova 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika  0 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova   2  2 

Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  20 2 22 

2.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník   2. Ročník  2.A,B,C  

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 
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Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
8  8 

Cudzí  jazyk – 

anglický  
0 1 1 

 Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

Človek a príroda Prvouka 2  2 

Človek a hodnoty Náboženská Etická 

výchova 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika  0 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova  2  2 

Hudobná výchova  1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  20 3 23 

 

 

3.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  3. Ročník 3.A ,B,C 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
7  7 

Cudzí  jazyk – 

anglický  
3  3 

Anglická 

konverzácia  
0 1  1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1  1 

Vlastiveda 1  1 

Človek a hodnoty Náboženská/ Etická 

výchova 
1  1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova  1  1 

Hudobná výchova  1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  23 2 25 

 

 

 

4.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  4. ročník 4. A,B 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
7  7 
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Cudzí  jazyk – 

anglický 
3  3 

 Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda 2  2 

Vlastiveda 2  2 

Človek a hodnoty Náboženstvo/Etická 

výchova 
1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika  1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 
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Hudobná výchova  1  1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  25 1 26 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

5.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  5.A ročník 

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
5  5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3 1 4 

 Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

Človek a príroda  Biológia 2  2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 2  2 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 
1  1 

Človek a svet práce Technika 1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  24 3 27 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  5. B ročník 

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 
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6.ročník 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
5  5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3  3 

Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

 Nemecká 

konverzácia 
0 1 1 

Človek a príroda  Biológia 2  2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 2  2 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 1  1 

Človek a svet práce Technika 1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatika 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2 1 3 

Spolu  24 3 27 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 6. ročník 6.A,B 

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
5  5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3  3 

 Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

 Nemecký jazyk 0 2 2 

Človek a príroda  Fyzika 2  2 

Biológia 1 1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 
1  1 

Človek a svet práce Technika 1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 
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7.ročník 

 

 

8.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  8. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 

5  5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 

3  3 

Anglická 

konverzácia 

0 1 1 

Druhý cudzí jazyk – 

Nemecký  jazyk 

0 2 2 

Človek a príroda Fyzika 2  2 

Chémia 2  2 

Biológia 1  1 

Spolu  25 4 29 

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník 7. ročník 

Povinné 

hodiny 

Voliteľné 

hodiny 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
4 1 5 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 
3  3 

 Anglická 

konverzácia 
0 1 1 

 Nemecký  jazyk 0 2 2 

Človek a príroda  Fyzika 1  1 

Chémia 2  2 

Biológia 2  2 

Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 
1  1 

Človek a svet práce Technika 1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika 1  1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 

 Hudobná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 
2  2 

Spolu  26 4 30 
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Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 4  4 

Informatika 1  1 

Človek a svet práce Technika 1  1 

Umenie a kultúra Hudobná výchova  1  1 

 Výtvarná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

Počet hodín  27 3 30 

 

9.ročník  

Vzdelávacia oblasť Predmety/Ročník  9. ročník 

ŠVP Voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 

5 1 6 

Prvý cudzí jazyk – 

Anglický jazyk 

3  3 

Anglická konverzácia 0 1 1 

Druhý cudzí jazyk – 

Nemecký  jazyk 

0 2 2 

Človek a príroda Fyzika 1  1 

Chémia 1  1 

Biológia 1 1 2 

Človek a spoločnosť Dejepis 2  2 

Geografia 1  1 

Občianska výchova 1  1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská 

výchova 

1  1 

Matematika a práca 

 s informáciami 

Matematika 5  5 

Informatika 0  0 

Človek a svet práce Technika 1  1 

 Výtvarná výchova 1  1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

2  2 

Počet hodín  25 5 30 
 

 

 

 

Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 

predmet 
 

 Etická výchova Náboženská výchova 

1. stupeň 139 85 

2. stupeň 97 43 
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Spolu 236 128 

 

 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základnej školy 
 

Počet žiakov, ktorí 

písali 

Matematika 

% úspešnosti 

Matematika - priemerná    

Percentuálna úspešnosť 

v SR 

Slovenský jazyk 

% úspešnosti 

Slovenský jazyk 

priemerná  

percentuálna  

úspešnosť v SR 

41 71,2 61,0  73,9 69,2  

 

Výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy (neuskutočnené) 
 

Počet žiakov, ktorí 

písali 

Matematika % 

úspešnosti 

Matematika  

- priemerná    

  percentuálna  

  úspešnosť v SR 

Slovenský jazyk 

% úspešnosti 

Slovenský jazyk 

priemerná     

percentuálna  

úspešnosť v SR 

13 59 53,2 55,6 59,1 
 

 

Správanie – znížená známka 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet žiakov so stupňom 2 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Počet žiakov so stupňom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet žiakov so stupňom 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 

Dochádzka – sumár za celý školský rok 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vymeškané hodiny 

spolu 6 405 6 095 4 135 3 612 4 906 2 594 3 061 2 544 1 320 

Neospravedlnené hodiny 0 0 0 0 559 0 0 0 0 

Žiaci s počtom viac ako 15 

neospravedlnených hodín 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

    I. stupeň    II. stupeň    Spolu 

Vymeškané hodiny spolu 
20 247 14 425 34 672 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 559 559 

 

Účasť školy na postupových súťažiach 
 

 
Dejepisná olympiáda 9.2.2022  

Expert ganiality show 30.11.2021  

Geografická olympiáda 17.2.2022  
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Geografická olympiáda 18.11.2021  

Hviezdoslavov Kubín- okresné  kolo súťaže 30.3.2022  

iBobor 15.11.2021  

Maksík – celoročná korešpondenčná súťaž 8.10.2021  

MAX - celoročná korešpodenčná súťaž 11.10.2021  

Minitalent show 15.11.2021 

Olympiáda v anglickom jazyku 7.2.2022  

Olympiáda v nemeckom jazyku 24.11.2021  

Olympiáda z anglického jazyka 13.1.2022  

Pytagoriáda P3 8.12.2021  

Pytagoriáda P4 8.12.2021  

Pytagoriáda P5, P6, P7, P8 8.12.2021  

Sport Day - futbalová liga 24.9.2021  

Turnaj v minihádzanej ZŠ Bratislavy 10.5.2022  

Všetkovedko 30.11.2021  

Vybíjaná dievčat - mladšie žiačky 11.5.2022  

 

 

 
 

e) Zamestnanci 
 

 

Pedagogickí a odborní zamestnanci 

 
 Z toho  

začínajúci ped. zam. 

Z toho  

samostatní ped. zam. 

Z toho zamestnanec 

s I. atestáciou 

Z toho zamestnanec 

s II. atestáciou 

Pedagogickí 

zamestnanci školy 4 19 5 2 

Odborní. 

zamestnanci školy 1 1 0 0 

Špeciálny pedagóg 0 1 0 0 
Pedagogickí asistenti 1 3 0 0 
Spolu 6 24 5 2 

 

Nepedagogickí  zamestnanci 

 

Školská jedáleň 6 

Ostatní 8 
 

f) Kvalifikačné predpoklady zamestnancov 

 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov  

 

Predmet Počet neodborne 

vyučujúcich učiteľov 

Informatika 3 

Fyzika  2 

Výtvarná výchova 2 
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Hudobná výchova 2 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v príslušnom školskom roku  

       

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

Adaptačné  5 

Aktualizačné všetci pedagog. zamestnanci 

Inovačné 2 

Špecializačné 0 

Funkčné 0 

Kvalifikačné 1 

 

g) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
Názov Dátum konania  

Neposlušné bacily 2.B 21.6.2022  

Upevňovanie vzťahov v kolektíve triedy na I. stupni 20.9.2021  

Svetový deň mlieka v školách všetky triedy 1.-9. ročníka, a v oddeleniach ŠKD 7.10.2021  

Separujeme odpad beseda s praktickými aktivitami 1.A, 1.B, 2.A, 2.B,3.A 11.10.2021  

Šarkaniáda v ŠKD všetky oddelenia ŠKD 18.10.2021  

Beseda s policajtmi – Graffity 5.A. 5.B 25.10.2021  

Imatrikulácia prvákov 1.A,1.B,1.C 27.10.2021  

Halloween vo veškých triedach 1.-4. ročníka a oddeleniach ŠKD 27.10.2021  

Včely a my 1.A, 1.B, 1.C 5.11.2021  

Spolupráca s CPPPaP 4.A, 5.A, 5.B 3.11.2021, a 12.1.2022, a 14.1.2022 

Priatelia dažďa 3.A 3.11.2021  

Nebojte sa strašiakov 2.A 9.11.2021  

O priateľstve 2.C, 3.B 18.11.2021  

Zhotovovanie výrobkov z odpadových materiálov všetky triedy 1.- 4. ročníka 15.11.2021  

Aktivity na posilnenie čitateľskej gramotnosti všetky triedy 1.-9. ročníka 16.11.2021  

Naša školskej knižnica 1.,-4. ročník 10.9.2021  

Výroba zápisníka z prečítaných kníh 2.-4. ročník 20.9.2021  

Intervieiw - význam peňazí pre náš život 1.-4. ročník 2.12.2021  

Podpora čítania - výmena kníh 1.-4. ročník 11.10.2021  

Beseda- hospodárenie vodou, elektrickou energiou 1.-4. ročník 18.10.2021  

Triedne súťaže v prednese 1.-9. ročník 12.11.2021  

Mikuláš 1.-9. ročník 6.12.2021  

Vianočné pozdravy, pohľadnice pre najbližších 1.-9. ročník 13.12.2021  

Vianočná rozprávka - čítanie príbehov s vianočnou tematikou, vianočné zvyky a tradície. 1.-

4. ročník 

3.12.2021  

Vianočné aranžovanie - ikebany z prírodnín, zachovanie tradícií bez ničenia stromov 

1.-4. ročník 

15.12.2021  

Medzinárodný deň finančnej gramotnosti - peniaze pre náš život 1.-9. ročník 8.9.2021  

Svetový deň sporenia - finančná gramotnosť 1.-9. ročník 25.10.2021  

Prednes textov pred spolužiakmi - recitačná súťaž 2.- 4. ročník 8.11.2021  

Súťaž v čítaní - posilnenie čitateľskej gramotnosti 2.- 4. ročník 22.11.2021  
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Vernisáž v ŠKD všetky oddelenia ŠKD 24.1.2022  

Prevencia šikanovanie u žiakov vo všetkých triedach 1.-9. ročník 21., a 27. 1. 2022  

Putovná knižnica . čitateľský zápisník 2.-4. ročník 7.2.2022  

Kniha náš kamarát 1.-4. ročník 14.2.2022  

Poznaj a chráň- súťaž chránené rastliny a zvieratá na území SR 3.-9. ročník 21.2.2022  

Karneval v ŠKD všetky oddelenia ŠKD 18.2.2022  

Astro show –Planetárium 1.-7. ročník 18.2.2022  

Medzinárodný deň žien 1.-9. ročník 8.3.2022  

Malí ilustrátori - výstavka detských ilustrácií 1.-9. ročník 9.3.2022  

Veľkonočné aranžovanie - využitie prírodných materiálov 1.-9. ročník 4.4.2022  

Popletená rozprávka - čitateľská aktivita 1.-4. ročník 15.3.2022  

Hviezdoslavov Kubín -triedne kolá recitačnej súťaže 2.-9. ročník 7.2.2022  

Kurz korčuľovania 1.-4. ročník 7.3.2022  

Návšteva mestskej knižnice na Bachovej ul.všetky triedy 1.- 5. ročníka 7.3.2022  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo vybraní žiaci 2.-.9. ročníka 17.2.2022  

Ekotopfilm 1.-4. ročník 30.3.2022  

Z rozprávky do rozprávky 8.3.2022  

DOD pre budúcich prvákov - návšteva predškolákov z MŠ Borodáčova 1.-4. ročník 21.3.2022  

DOD pre rodičov budúcich prvákov .-4. ročník 22.3.2022  

Dary prírody 2.-3. ročník 22.4.2022  

Deń matiek -besiedka pre rodičov všetky oddelenia ŠKD 13.5.2022  

Deň ZEME 1.-9. ročník 11.4.2022  

Leporelo ku Dňu ZEME - envir. zameranie., školské nástenky 1.-9. ročník 25.4.2022  

Literárne pexeso - zábavné dopoludnie s literárnym zámerom 1.-4. ročník 27.4.2022  

Triedny časopis - rozvíjať zručnosti a kreativitu žiakov 3.-.9 ročník 3.5.2022  

Vychádzka do prírody -vnímanie prírodného prostredia, vyjadrovanie pocitov. 1.-9. ročník 10.5.2022  

Peniaze a ja - súťaž pre žiakov 1. stupňa 1.-4. ročník 19.5.2022  

Škaredé káčatko –divadielko 1.-3. ročník 4.5.2022  

Čo je správne a čo nie - triedenie zozbieraného materiálu environmentálna výchova 

1.-9. ročník 

7.6.2022  

Hospodárenie v rodine - aktivity zamerané na finančnú gramotnosť 1.-9. ročník 24.6.2022  

DIvadielko Chcel by som psíka 1.-4. ročník 26.4.2022  

Beseda - nebezpečné výzvy na internete 5.A 10.5.2022  

Minihádzaná 5. ročník 10.5.2022  

Deň matiek v ŠKD všetky oddelenia ŠKD 13.5.2022  

Školský výlet – Abeland 2.A, 2.B, 3.A 16.6.2022 

Plavecký kurz 1.-4. ročník 10.6.2022  

Pontis 10.6.2022  

ŠvP 3.B, 4.A, 4-.B 30.5.2022  

MDD - zábavno súťažné dopoludnie a popoludnie v ŠKD 1.-9. ročník, všteky oddelenia ŠKD 1.6.2022  

Prednáška s policajtom - krádeže a iné priestupky 3. ročník 26.5.2022  

Školský výlet Jelka prvé ročníky 29.6.2022  

Školský výlet Viedeň 5.-9. ročník 28.6.2022  

Školský výlet Smolenice  2.-4. ročník 28.6.2022  

Interaktívny koncert zoskupenia Ramivana oddelenia ŠKD 2.5.2022  



16 

 

 

 

•  Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

 

Spolupráca s: Liga proti rakovine, UNICEF, Nie drogám, Ružinovským športovým klubom,  

knižnicou na Bachovej ulici,  MŠ Exnárova,  MŠ Bancíkovej a MŠ Borodáčova, PZ Bratislava 

východ,  CPPPaP. 

 

 

Besedy: prednáška s policajtom, prevencia drogových závislostí, besedy na tému drogy, sekty, 

obchod s ľuďmi Čas premien, Medzinárodný deň finančnej gramotnosti, Peniaze a ja, 

Hospodárenie v rodine, počítačová bezpečnosť, prevencia proti násiliu a šikanovaniu, mestský 

detský parlament, kam zo základnej školy, sexuálna výchova 

 

 

 

 

h)  Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Kto projekt vyhlásil Termín začatia 

realizácie 

Termín ukončenia 

realizácie 

Infovek MŠ SR 2004/2005 trvá 

Škola priateľská deťom UNICEF 2004/2005 trvá 

Škola podporujúca zdravie MŠ SR, MZ SR 2004/2005 trvá 

Svet je pre všetkých Sloboda zvierat 2005/2006 trvá 

Čas premien MŠ SR 2006/2007 trvá 

Deň narcisov Liga proti rakovine 2014/2015 trvá 

Biela pastelka Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

2014/2015 trvá 

Ovocie do škôl MŠ SR 2009/2010 trvá 

Grantové výzvy v spolupráci 

s OZ Borodáčova 

MČ Ružinov 2013/2014 

 

trvá 

Grant - Revitalizácia v areáli ZŠ 

s MŠ Borodáčova 

Nadácia Pontis - Naše 

mesto 

2021/2022 

 

trvá 

Čerstvé hlavičky - Kaufland Kaufland 2020/2021 2020/2021 

Tréneri v škole Splnomocnenec vlády 

SR 

2021/2022 trvá 

Komunitná záhrada OZ Borodáčova 2020/2021 trvá 

Erasmus Erasmus 2018/2019 trvá 

 

i) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI     

   V školskom roku 2021/2022 sme na škole nemali inšpekciu.  

 

j) Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

 

Škola sa nachádza na sídlisku Pošeň neďaleko nákupného strediska Kocka. Súčasťou školy je 

oplotený školský areál s trávnatou plochou, multifunkčným ihriskom, trampolínou a zostavou 

športového náradia. Ihrisko je prístupné verejnosti. 

Školu tvoria dve budovy hlavná budova (označovaná ako A pavilón) a vedľajšia budova 

(označovaná ako B pavilón). Okolo školy je veľký trávnatý areál, ktorý škola využíva na svoje 
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športové aktivity spolu s verejnosťou. Tiché prostredie a výborná dostupnosť MHD, 

autobusovou dopravou z okolitých dedín, parkovisko pri nákupnom stredisku Kocka. 

Hlavná budova je dvadsaťpäťtriedna škola, v ktorej sú vymenené okná za plastové, hygienické 

zariadenia sú vďaka zriaďovateľovi kompletne zrekonštruované. V celej budove je nová 

termoregulácia kúrenia, čo sa prejavuje v úspore tepelnej energie vo vykurovacom období. 

V spolupráci s OZ a zriaďovateľom je v triedach nový školský nábytok, nové keramické tabule, 

dataprojektory, čiastočne vymenené osvetlenie  a PVC. Na prízemí sme vybudovali toalety pre 

chlapcov a na 1.poschodí zriadili nové 2 triedy pre materskú školu. V učebniach  sa používajú 

dataprojektory, interaktívne tabule a TV,  ktoré škola zakúpila aj v spolupráci s rodičmi alebo 

získala v projektoch. Dataprojektory  sa intenzívne využívajú vo vyučovacom procese na 

sprístupňovanie nových poznatkov, upevňovanie učiva, doplňovačky, interaktívne cvičenia a 

na prezentácie prác žiakov. V súčasnej dobe  máme aj interaktívne tabule, ktoré slúžia najmä 

na interaktívne jazykové cvičenia so žiakmi. V ostatných triedach sa keramické tabule 

využívajú na klasické vyučovanie alebo s projektorom ako interaktívne. Na samostatnú prácu 

žiakov počas hodín informatiky alebo na prípravu projektov na jednotlivé vyučovacie 

predmety, slúži aj moderná, novovytvorená počítačová miestnosť. 

Tretie poschodie a časť druhého sa prenajíma SZŠ a SG ESPRIT. 

Vo vedľajšej budove B je zriadená  MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ. ŠKD sa presťahovalo do hlavnej 

budovy. 

Okrem tried je tu aj telocvičňa v ktorej prebehla rekonštrukcia a školská jedáleň Na prízemí 

budovy sú zrekonštruované sociálne zariadenia a sprchy pri šatniach do telocvične. 

Vybavenosť učebnicami je už dobrá, hoci pre posilnené hodiny niektorých predmetov nestačia 

učebnice odporúčané ministerstvom pre štátny vzdelávací program. Vyučujúci na vyučovaní 

využívajú aj staršie vydania učebníc ako doplnkovú literatúru. Učebnice využívajú najmä pre 

prácu pri upevňovaní a rozširovaní základného učiva, precvičovaní a zadávaní doplnkových 

cvičení a úloh. Učebných pomôcok je veľa starších, ktoré sa snažíme postupne obmieňať za 

nové a dopĺňať ich modernejšími. Snahou vedenia školy je sprístupniť počítače všetkým 

žiakom, modernizovať výuku aj pomocou tabletov, zabezpečiť školenie personálu pre prácu 

s počítačom a zároveň aj s tabletom a následné využívanie IT na jednotlivých predmetoch. 

Predpokladáme rozšíriť vyučovanie prírodovedných predmetov a techniky so zameraním na 

získavanie manuálnych zručností a spájanie poznatkov s reálnym životom okolo nás. 

Nové zručností v anglickom jazyku môžu získavať žiaci spoluprácou s jazykovými školami a 

využívaním moderných technológií s pripojením na internet. 

Tento rok sa nám podarili viaceré rekonštrukčné práce.  

Od 1.9.2021 bolo zriadené Elokované pracovisko na Tomášikovej ulici č.4. 

Elokované pracovisko na Tomášikovej ul. č.4 sa nachádza v tichšom prostredí, v blízkosti 

Gymnázia L. Novomeského. Vyučovanie prebieha v jednej jednoposchodovej budove, kde sa 

nachádza 6 kmeňových tried pre deti I. stupňa, ktoré zároveň slúžia pre žiakov popoludní ako 

miestnosti pre ŠKD. Okrem toho sa v budove nachádza učebňa informatiky, miestnosť pre 

školského psychológa špeciálneho pedagóga. Jedna trieda je vyhradená na delené hodiny, 

náboženskú výchovu, záujmové krúžky v popoludňajšom čase. V budove sa nenachádza 

telocvičňa. Telesnú a športovú výchovu zabezpečujeme presunom na naše hlavné pracovisko 

ZŠ s MŠ Borodáčova 2.  Obedovať naši žiaci chodia na susedné Gymnázium L. N., kde sa 

nachádza súkromná školská jedáleň. Budova na elokovanom pracovisku je moderná, má 

zrekonštruovanú fasádu školy, zrekonštruované toalety, vymenené okná a dvere, osvetlenia, 

školský nábytok. Všetky triedy a učebňa sú vybavené modernými pomôckami (notebook, 

dataprojektor), preto je výučba zabezpečovaná na veľmi dobrej úrovni. V rámci podpory športu 

a zdravého životného štýlu má škola kolobežkové a bicyklové stojany pre žiakov. Postupne 

vybudujeme v areáli školy športové a hracie prvky, ktoré deti budú  využívajú aj počas hodín 

telesnej výchovy a pobyte v ŠKD. Na prízemí máme priestranný vestibul, ktorý využívame na 
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rannú a záverečnú ŠKD, akcie pre rodičov, kultúrne predstavenia pre deti. Vestibul zároveň 

slúži počas dňa ako čitateľská miestnosť, pretože tu máme veľkú knižnú zbierku. Bezpečnosť 

pred vstupom cudzích ľudí do školy zabezpečujeme prítomnosťou p. vrátnikov po celú dobu 

prevádzky v škole.  

Súhrn : 6 kmeňových tried,  1 učebňa informatiky,  1 miestnosť pre školského psychológa/ 

špeciálneho pedagóga , 1 trieda na delené hodiny, záujmové krúžky.  

 

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

- sú uvedené v prílohe č. 2 ( Správa  o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok) 

 

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

         školský  rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 

Výchovno-vzdelávací zámer : 

- všetkým žiakom školy poskytnúť výučbu anglického jazyka od prvého ročníka 

- výučbu druhého jazyka poskytnúť žiakom od šiesteho ročníka (nemecký jazyk) 

- poskytnúť žiakom čo najširší výber voľno-časových aktivít v rámci krúžkovej 

činnosti 

- zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov v rámci povinného a nepovinného 

vyučovania  

- postupné zavádzanie metódy CLIL v 1. – 4. ročníku 

- pre záujemcov poskytnutie hodín ANJ v 1. až 4. ročníku v spolupráci s jazykovou 

školou formou krúžku 

- v rámci profesijného rozvoja pedagogických pracovníkov zvýšenie kvalifikovanosti 

v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej gramotnosti,  

- zapájať sa do vzdelávacích projektov 

- tvorba vlastných projektov 

- rozvíjať záujem žiakov o pohybové aktivity a šport organizovaním zaujímavých 

a netradičných pohybových aktivít 

 

  Úlohy stanovené v koncepčnom zámere boli všetky splnené.  
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k) SWOT analýza 

S (strong) Silné stránky O (opportunities) Príležitosti 

1. Vekovo vyvážené zloženie pedagogického 

zboru. 

2. Učitelia, ktorí sa snažia na sebe pracovať 

a ďalej sa vzdelávať. 

3. Zodpovedný a kreatívny kolektív. 

4. Zapájanie sa do množstva projektov 

a grantov. 

5. Škola má vynikajúcu polohu a prostredie. 

6. Žiaci majú zvýšený počet hodín výučby 

cudzieho jazyka  

7. Na I. stupni anglický jazyk už od                    1. 

triedy. 

8. Školy v prírode, LVVK, korčuliarsky 

a plavecký výcvik. 

9. Pripravenosť žiakov na Testovanie 

a prijímacie pohovory na stredné školy. 

10. Úspešnosť v celoslovenských súťažiach. 

11. Organizácia vlastných podujatí. 

12. Skvelá spolupráca s rodičmi. 

13. Kvalitná mimoškolská činnosť žiakov. 

14. Skvelo využívané vzdelávacie poukazy. 

15. Výborné využitie 2% dane od rodičov. 

1. Nadobudnuté vedomosti  z informatiky 

prakticky využívať na všetkých predmetoch. 

2. Poskytnúť žiakom rovnaké podmienky pri 

učení. 

3. Dbať na rovnaký prístup ku všetkým žiakom. 

4. Žiakom poskytnúť viac aktivít, ktoré im 

pomôžu hlavne spojiť teóriu s praxou 

a pomôžu im aj pri výbere povolania. 

5. Spolupracovať s centrom CPPPaP. 

6. Sledovať ponuky projektov a grantov 

a snažiť sa o ich získanie. 

7. Hľadať cestu k rodičom problémových 

žiakov. 

8. Sponzoring rodičov a priateľov školy. 

9. Prezentácia školy v médiách. 

10. Zmysluplné využívanie finančných 

prostriedkov. 

11. Vzdelávanie v súlade s modernými 

princípmi a trendmi EÚ 

12. Získavanie mimorozpočtových zdrojov, 

napríklad prenajímaním ihrísk a telocvične, 

ale aj vnútorného priestoru školy. 

W (weak) Slabé stránky T (trouble) Hrozby 

1. Slabá motivácia žiakov na niektorých 

predmetoch. 

2. Problémoví žiaci, ktorým sa nechce učiť 

a nemajú dostatočnú podporu v rodine. 

3. Ekonomická otázka škôl. 

4. Kvalitné vzdelávanie učiteľov poskytované 

akreditovanými inštitúciami. 

 

1. Postavenie učiteľa na škole a v spoločnosti. 

2. Nízke ohodnotenie učiteľov, odchod 

mladých učiteľov za vyšším zárobkom. 

3. Neprimeraná záťaž a preplnené učebné 

osnovy, málo možností prehlbovať učivo. 

 

 

 

II.  Ďalšie informácie o škole 

 

a) Psychohygienické podmienky 

 

 Priestorové podmienky pre žiakov, učiteľov a vychovávateľky v  ŠKD sú dobré, 

naplnenosť tried je optimálna, umožňuje dobré pracovné podmienky. Kabinety jednotlivých 

predmetov sú funkčné, ale do veľkej miery zastaralé. Všetky triedy a sociálne zariadenia sú 

vybavené papierovými utierkami, mydlami aj toaletným papierom. V celej škole sú 

rekonštruované aj hygienické zariadenia na jednotlivých poschodiach.  

Hygienické podmienky v triedach sú dobré, postupne maľujeme jednotlivé triedy a 

chodby. 

Školský nábytok je nový, žiacke lavice a stoličky sú vymenené za nové,  skrine sú staré, 

plánujeme postupné zakúpenie nových.  

Škola má slabšie materiálno-technické podmienky vo vzťahu k učebným plánom 

a učebným osnovám. 
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Didaktická technika je funkčná, priebežne modernizovaná a aktívne využívaná na 

hodinách. V priebehu školského roku sme doplnili dataprojektory a TV aj do tried pre ročníky 

5.-9. V priebehu školského roku sme aktívne pracovali na skrášľovaní interiéru školy prácami 

detí najmä z výtvarnej výchovy, ktoré sme vystavovali. Exteriér sme doplnili už spomínanými 

prvkami pre rekreačnú činnosť a vďaka projektu vysadili nové stromčeky a poupratovali 

neporiadok vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy. 

  

Voľnočasové aktivity školy 

 

V popoludňajších hodinách sú v škole a v telocvični vytvorené podmienky pre nasledujúce 

krúžky:  

Názov Skratka 

Florbal FLO 

Konverzácia v nemeckom 
jazyku 

NKO 

Krúžok šikovných rúk ŠR 

Pohybové hry PH 

Pohybové hry - zomo PH-to 

Príprava na T-9 zo SJL T9-sj 

Príprava na T9-mat T9-ma 

Slovenčina hrou SJLH 

Sunny englis_tomo SE-to 

Sunny english - boro SE-b 

Turistický krúžok TUR 

Výtvarný krúžok - boro VYV-b 

Výtvarný krúžok-tomo VY-to 

Z rozprávky do rozprávky ROZ 

Zábavná matematika ZM 

Zdravotnícky krúžok ZK 

 

Pre žiakov z Ukrajiny sme organizovali kurz slovenského jazyka. 

V priestoroch školy pracujú v rôznych individuálnych aktivitách oddelenia ZUŠ, ktorú 

navštevujú aj žiaci našej školy. Hlavne spevácke aktivity a hra na hudobný nástroj. 

 

Spolupráca s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Pravidelné stretávanie sa zástupcov rady školy, občianskeho združenia a zástupcov rodičov 

tried ktorí sa pravidelne zaoberali situáciou na škole, výsledkami práce a aktivitami žiakov, 

pomocou pre žiakov a hospodárením s financiami.  

Pravidelná informovanosť rodičov prostredníctvom edupage o vzdelávacích výsledkoch 

žiaka, o jeho správaní, o činnostiach a opatreniach na prevenciu proti užívaniu psychotropných 

a omamných látok, akcie na upevňovanie kolektívu, boj proti šikane. 

Otvorené hodiny a iné formy prezentácie výsledkov prác žiakov školy - besiedky, 

vystúpenia, nástenky, webová stránka, projekty tried, týždeň otvorenej školy, školské 

akadémie, deň otvorených dverí. 

Dobrá je spolupráca s rodičmi pri hľadaní sponzorov, finančná pomoc prostredníctvom 

príspevkov z OZ, poskytovanie darčekov pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí, pri zápise prvákov, 

pri školských kolách súťaží a odmeňovaní najlepších žiakov na konci školského roka za 
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výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy. Finančná a personálna podpora zo strany OZ 

pri realizácia plaveckého, lyžiarskeho výcviku, exkurzií. 

Spolupráca rodičov so školskou špeciálnou pedagogičkou, školskou psychologičkou najmä 

u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tými, ktorí sami pomoc vyhľadali.  

Prenájom priestorov pre ZUŠ Exnárova – hudobný odbor (klavír, spev), CVČ Kulíškova 

florbal, tanečná škola, Súkromnej školy ESPRIT, ktorá s nami spolupracuje v rôznych 

oblastiach. Prenájom telocvične, jedálne, tried realizujeme na športové akcie a pre verejnosť. 

 

Vzájomný vzťah medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

Veľmi dobrý a pozitívny je vzťah medzi školou a deťmi, rodičmi. Problematické situácie 

sa snažíme okamžite riešiť a hľadať optimálne riešenie problémov v spolupráci s rodičmi.  

V prípade pretrvávajúcich problémov so žiakmi sa problémy prejavia aj medzi školou 

a žiakmi alebo ich rodičmi. Spolupráca s ostatnými inštitúciami, najmä MŠ Bancíkovej, MŠ 

Exnárova, DK Ružinov, Mestskou knižnicou na Bachovej ulici, policajným zborom, strednými 

školami, CVČ Kulíškova, ZUŠ Exnárova je na veľmi dobrej úrovni. 

Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s MŠ Bancíkovej a Exnárova, vzájomnými 

návštevami detí a otvorenými hodinami aj pre rodičov. 

Je len na škodu veci, keď rodičia riešia vyučovací proces na ulici a nie v škole, kde takéto 

riešenie má opodstatnenie.  

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí individuálnou pomocou, sponzorskými darmi pomohli 

práci v škole a zlepšili možnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých triedach. 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa 08.09.2022 

 

Rade školy predložené dňa 28.09.2022 

 

Podpis predsedu rady školy: Mgr. Dáša Hitková, v.r. 

 

Schválené zriaďovateľom dňa ....................uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

 

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

 

 

V Bratislave dňa 28.9.2022 

 

 

 

        Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.  

                                                                riaditeľ školy, v.r. 
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Príloha č. 1 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Borodáčova ul.č.2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou,  Borodáčova ul.č.2,  

821 03 Bratislava 

 

 

 

 
Rada školy pri ZŠ s MŠ Borodáčova 2, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 28.09.2022 

prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej 

školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava za školský rok 2021/2022 a bez 

pripomienok ju vzala na vedomie. 

 

 

 

V Bratislave 28.09.2022  

 

 

  

 

                                                                                               Mgr. Dáša Hitková  

       predseda rady školy, v.r. 
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Príloha č. 2 
 

 

Základná  škola s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZBORY HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 

 

ZA  ROK 2021 
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Základná škola s materskou školou Borodáčova 2, 821 03  Bratislava 

 

Základná škola s materskou školou  Borodáčova je od 1.1.2020 rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom 

je  Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poskytuje základné vzdelávanie, zabezpečuje rozumovú 

výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje 

mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú 

výchovu /§5 Zákona SR č. 350/1994 Z.z./. Materská škola ako predškolské zariadenie dopĺňa rodinnú výchovu a 

výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,  jeho sociálno  – emocionálny, 

fyzický a  intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. 

Počet žiakov: k 31.12.2021:     353                     

Počet tried:     k 31.12.2021:      17     

Počet detí v MŠ k 31.12.2021:  80 

Škola sa zapája do aktivít: Deň zdravej výživy, ochranu života a zdravia , školu v prírode, Med a jablká nás 

zbližujú , kurz korčuľovania, Zapájame žiakov do vedomostných a športových súťaží, iBobor, okresné kolo 

olympiády ANJ, SJL, MAT,GEO , DEJ, Pytagoriáda P3, P4, P5,P6,P7,P8,Všetkovedko, Šarkaniáda, Šaliansky , 

Hviezdoslavov Kubín, Maťko, Výtvarné súťaže,  Klokanko, Maxík, Expert, Biela pastelka, Deň narcisov, Deň 

matiek, Karneval, MDD, Aktivity a projekty: Naše mesto, Separovanie odpadu, projekt Erasmus, Projekty v 

spolupráci s organizáciou Pontis, Imatrikulácia prvákov, Stridžie dni, Mikuláš, Preventívne aktivity s CPPPaP, 

Spolupráca s MŠ ( Bancíková, Exnárová, Borodáčova ), Čitateľský kolotoč, Svetový deň ochrany zvierat, Deň 

bez fajčenia, Svetový deň vody, Kyberšikana, Bezpečne na internete, Separovanie odpadu, Marec – mesiac 

knihy, spolupráca s mestskou knižnicou, Deň Zeme, Spolupráca s PF UK. 

Od 1.augusta 2017 škola uzatvorila nájomnú zmluvu s Občianskym združením ESPRIT o prenájme 

priestorov trinástich kmeňových tried, odbornej učebne a dvoch kabinetov. Tieto priestory využívajú žiaci 

a učitelia Súkromného gymnázia ESPRIT a Súkromnej základnej školy ESPRIT. 

Od 1.9.2021 je uzatvorená zmluva s Ministerstvo školstva SR o nájme a podnájme nebytových priestorov

  pre elokované pracovisko školy na Tomášikovej ulici na účely prevádzkovania školy a výuky 

a vzdelávania žiakov I. stupňa a ŠKD na dobu určitú, na obdobie piatich rokov. 

1. Plnenie ukazovateľov plánu a rozpočtu 

A. 

Plán práce 

Stav zamestnancov k 31.12.2021  priemerný prepočítaný evidenčný počet:        62,7760        

z toho: ZŠ – pedagogickí zamestnanci:     25,776 

odborný zamestnanci:         1,5     

nepedagogickí zamestnanci:                     7,997               

ŠKD:                      10,38             

ŠJ:            5   

asistent ZŠ:        3      

MŠ pedagogickí zamestnanci:      8 

MŠ nepedagogickí zamestnanci:      2,80       

Projekt:  odborní zamestnanci:        1,0   

Projekt:  pedagogickí asistenti:         2   

B. 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, priemerná 

mzda za rok 2021 

 Finančné prostriedky na mzdy a platy boli vyplácané v súlade so Zákonom o odmeňovaní 

zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2005 v znení neskorších predpisov 

a v súlade so znením Zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. 
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         tabuľka č.3 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

Tarifné platy € 572127 607189,94 106,1 

Príplatky € 73657 94060,23 127,7 

V tom: osobný príplatok € 21427 38773,36 181,0 

Odmeny € 62397 62397 100,0 

v tom jubilejné odmeny € 2870 2870 0,0 

Doplatok k platu € 0 0 0,0 

Mzdové prostriedky 

spolu € 708181 763647,17 107,8 

Priem.prep.počet zam. osoby 0 62,434 0 

Priemerná mzda € 0 1.717,33 0 

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy k 31.12.2021 :  763.647,17 €.   

Priemerná mzda      1.717,33 €       

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli odvádzané v zmysle príslušných predpisov. 

269.584,75 € 

C: 

Čerpanie finančných prostriedkov na dohody 

Finančné prostriedky za dohody boli vyplatené:     18.143,00 €    

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu 

A. Príjmy             tabuľka č.1 

Ukazovateľ 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

1. Príjmy spolu 0 78346,93 0,0 

poplatky a platby z predaja a 

služieb       

v tom:podpoložka 223002 0 32950,68 0,0 

podpoložka 223001 0 31646,63 0,0 

príjem z prenájmu 212 0 3778 0,0 

úroky z dom.úverov, vkladov 

243 0 0 0,0 

ostatné príjmy 292 0 9091,62 0,0 

granty 311 0 880 0,0 

2. Odvod príjmov MČ x 77099,33   

        

3. Výdavky spolu 1438092 1519573,43 105,7 

bežné výdavky vrátane hmotnej 

núdze 1371451 1394438,13 101,7 

na asistenta MPC 0 38302,19 0,0 

kapitálové výdavky 66641 71506,28 107,3 

obedy zadarmo 0 15326,83 0,0 

 

 



26 

 

4. Dotácie MČ 0 1530573,51 0,0 

na bežné výdavky 0 1394528,33 0,0 

na asistenta MPC 0 38302,19 0,0 

na kapitálové výdavky 0 71506,28 0,0 

obedy zadarmo 0 26236,71 0,0 

 

Príjmy z prenájmov boli naplnené z prenájmov za telocvičňu, kmeňových tried, školníckeho bytu v celkovej výške 

3.778€. 

Príjmy z poplatkov z ŠKD, MŠ vo výške 32.950,63 €. 

Príjmy z réžia za stravné vo výške    31.646,48 €. 

Príjmy z darov, grantov vo výške 880,00 € spolupráca s nadáciou Pontis,. 

 

B Výdavky 

    Výdavky školy tvoria výdavky na prevádzkové a osobné náklady. Osobné náklady boli čerpané na mzdy, 

odvody do poisťovní, odchodné a náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti. Prevádzkové náklady tvoria 

výdavky na úhrady za cestovné náhrady /doprovod žiakov na akcie/, energie, nákup interiérového vybavenia, 

čistiacich a hygienických prostriedkov, učebných pomôcok, údržbu priestorov, prenájom kopírovacích strojov, 

telefónne poplatky, poštovné, miestne poplatky za odvoz odpadu, OON, sociálny fond, poplatky za vedenie účtov 

a iné.  

Okrem pridelených normatívnych prostriedkov škola mala pridelené aj nenormatívne prostriedky: 

• vzdelávacie poukazy: 7.782,00 €, 

• učebnice: 7.309,00 €, 

• asistent: 10.363,- €, 

• digitálny koordinátor: 9.000,- €, 

• pandémia: 3.760,- €, 

• dištančné vzdelávanie: 2.000,- €, 

• projekt Čítame radi: 800,- €, 

• štúdium: 350,- €  

      

Čerpanie finančných prostriedkov, na základe § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov:  

Z príjmov za školnícky byt a prenájom telocvične: 

• Bežné výdavky: 3.778,- €  

Z prostriedkov MČ: 

• Bežné výdavky:  163.192,10 €  

• Kapitálové výdavky: 71.506,28 €  

Celkové vyhodnotenie čerpania všetkých rozpočtových prostriedkov: 
               Tabuľka č. 2 

Ukazovateľ 

Upravený 

rozpočet                     

v roku 2021 

Skutočnosť k 

31.12.2021 v 

€ 

% plnenia 

200 Nedaňové príjmy 0 78346,93 0,0 

Z toho:       

212 príjem z prenájmu 0 3778 0,0 

223 poplatky a platby z predaja a služieb 0 64597,31 0,0 

223002 Za jasle, materské školy a 

šk.druž 0 32950,68 0,0 

223001 Za stravné 0 31646,63 0,0 

243Úroky z dom. úverov a vkladov 0 0 0,0 

290 Ostatné príjmy 0 9091,62 0,0 

311 Granty 0 880 0,0 

600 Bežné výdavky /1/ 1371451 1434205,32 104,6 

Z toho:       
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610 Mzdy, platy, sl.príjmy a 

ost.os.vyr. 708181 763647,17 107,8 

Z toho:       

611 Tarifný plat vrátane náhrad 572127 607189,94 106,1 

612 Príplatky 73657 94060,23 127,7 

614 Odmeny 62397 62397 100,0 

616 Vyrovnanie platu 0 0 0,0 

620 Poistné zamestnancov a NÚP 265133 269584,75 101,7 

630 Tovary a ďalšie služby 393415 395709,6 100,6 

Z toho:       

631 Cestovné náhrady 2 1467,4 73370,0 

632 Energia, voda a komunikácie 64500 71076,06 110,2 

v tom:       

elektrická energia 14106 14105,78 100,0 

plyn 417 417 0,0 

tepelná energia 41004 47579,82 116,0 

vodné, stočné 6026 6026,12 100,0 

633 Materiál  143710 121759,52 84,7 

634 Dopravné 270 269,97 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba 111068 125708,45 113,2 

636Nájomné za prenájom 6155 6155,19 100,0 

637 Služby 67710 69273,01 102,3 

642 Odchod., odstup., úraz, PN do 10 

dní 4722 5263,8 0,0 

        

700 Kapitálové výdavky /2/ 66641 71506,28 0,0 

Z toho:       

710 Obstaranie kapitál.aktív 66641 71506,28 0,0 

Z toho:       

713 Nákup kanc.strojov,prístr.,a 

zariadení 3888 8753 0,0 

716 Prípravná a projektová 

dokumentácia 0 0 0,0 

717 Realizácia stavieb a 

ich.techn.zhodn. 62753 62753,28 0,0 

718 Rekonštrukcie a modern.stroj.a zar. 0 0 0,0 

        

Príspevky v hmotnej núdzi /3/ 0 0 0,0 

        

Výdavky spolu /1+2+3/ 1438092 1505711,6 104,7 

Z toho:       

Použitie prostriedkov z mimorozpočt. 

účtu       

z darov 0 2345 0,0 

Použitie navŕš.rozp.z príjmov 3758 3758   

z príjmov, darov, poistné plnenie  - 

bežné 564 564,09 0,0 

3. Neproduktívne náklady 

Pokuty: 0,00 € 

4.  stav a pohyb pohľadávok a záväzkov    

Účet k 31.12.2021 

A. Pohľadávky   

315 001 - Ostatné pohľadávky z dobropisov 0,00 

318 000 0,00 

B. Záväzky   
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321 900 - faktúry 12/2021 2.689,35 

331 000 - zamestnanci 80.584,07 

336 000 - zúčtovanie s org. soc.a zdr.p. 51.179,50 

342 000 - daň z miezd 13.735,47 

379 000 - záväzky  954,97 

   

5.Fondy a účty organizácie 

A. sociálny fond    

stav na účte k 1.1.2021 3.581,55 

tvorba:    

povinný prídel z miezd za r. 2021 6.785,80 

čerpanie:   

na stravovanie zamestnancov 2.678,72 

na regeneráciu pracovnej sily  1.643,51 

na jubileá 1.030,00 

na ostatné 0,00 

konečný stav k 31.12.2021 5.015,12 

 

B Účty organizácie 

Stav účtov organizácie k 31.12.2021   

1. Výdavkový účet           90,20 

2. Príjmový účet 1.247,60 

4. Depozitný účet 146.538,01 

5. Darovací účet 2.088,84 

6. Grantový účet 1.439,00 

7. Potravinový účet 22.480,30 

8. Potravinový účet Tomášikova 4.963,50 

 

Záver: 
Z finančných prostriedkov na osobné náklady boli vyplatené všetky funkčné platy, príplatky, odmeny  a odvody do poisťovní. 

Finančnými prostriedkami na prevádzku boli pokryté všetky energie, zakúpili sa kancelárske potreby, čistiace  prostriedky, elektroinštalačný, 

vodoinštalačný materiál, žiacke šatňové skrinky, učebné pomôcky, prenájom kopírovacích strojov a rohoží, školenia, tlačiarenské služby, 

deratizácia, zabezpečenie ochrany osobných údajov, úhrada za poskytovanie služieb PZS, poplatky banke, príspevok zamestnávateľa na 

stravovanie, prídel do sociálneho fondu, OON, miestny poplatok za komunálny odpad, oprava podláh, údržba budovy, výmena svietidiel, 
údržbu rozvodov elektriny, nákup radiátorových krytov, maliarske práce a iné.  

K 31. decembru 2021 sú uhradené všetky faktúry za energie, služby a materiálové vybavenie.  

Prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 7.782,00 eur boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre učiteľov na záujmové 
vzdelávanie v krúžkoch a na nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok a prevádzkových zariadení. 

Príspevok na asistenta vo výške 10.363,00 € bola  vyplatená mzda a odvody do poisťovní. 

Príspevok  na nákup učebníc vo výške 7.309,00 € bol použitý na nákup učebníc pre žiakov I. a II. stupňa.  
Príspevok na špecifiká vo výške 14.760,- eur – nákup výpočtovej techniky, príspevok na digitálneho koordinátora vyplatenie miezd a odvodov, 

a nákup dezinfekčných prostriedkov. 

Rozvojové projekty Čítame radi 2 vo výške 800,- eur – nákup detských kníh a Podpora doplnkového pedagogického štúdia vo výške 350,- eur.  
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 4.544,- eur – mzdy a odvody a nákup učebných pomôcok. 

Finančné prostriedky z príjmov za prenájom priestorov, vo  výške  3.758 eur boli použité na oprava podlahy a podhľadu a výmenu svietidiel v 
ŠJ. 

Finančné prostriedky z darov vo výške 880,- eur – grant nadácia PONTIS, nákup výpočtovej techniky, kríkov a zeminy na úpravu zelene 

v areáli školy.  
Z prostriedkov mestskej časti 163.192,10 € - nákup výpočtovej techniky, materiálu pre výchovu a vzdelávanie, oprava sociálnych zariadení, 

oprava učebne fyziky, oprava podláh, maliarske práce, nákup interiérového vybavenia, telocvičného náradia, nákup paplónov, vankúšov, 

hračiek pre materskú školu. 

Z prostriedkov mestskej časti 71.506,28 € na kapitálové výdavky: umývačka riadu, telocvičné náradie, exteriérové žalúzie.  

Do roku 2022 boli prenesené finančné prostriedky vo výške 13.967,- eur, ktoré budú použité na prevádzkové náklady. 

Celkovo môžeme zhodnotiť čerpanie pridelených finančných prostriedkov ako efektívne a účelné. 

 

V Bratislave, 21.04.2022 

 

         

    Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

                 riaditeľ školy, v.r.                                          
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 Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2021 

 

 

1. Výdavkový účet           SK81 0200 0000 0042 3915 1853 

 

 

dotácie na rok 2021                   1.530.573,51€ 

čerpanie: 

rozpočtové  bežné výdavky     1.168.640,80€ 

vzdelávacie poukazy             7.782,00€ 

asistent             10.363,00€ 

učebnice              7.309,00€ 

Švp, LVK                     0,00€ 

pandémia              3.760,00€ 

predškoláci               4.544,00€ 

dištančné vzdelávanie              2.000,00€ 

Digitálny koordinátor             9.000,00€ 

Čítame radi                 800,00€ 

Štúdium                  350,00€ 

asistent MPC             38.302,19€ 

z min.roka                     0,00€     

z odvedených príjmov – bežné výdavky           3.758,00€ 

z dobropisov              8.505,02€ 

z darov, grantu                 880,00€   

z rozpočtu MČ – bežné výdavky         163.192,10€ 

z rozpočtu MČ – kapitálové výdavky          71.506,28€ 

obedy zadarmo MČ                460,23 € 

obedy zadarmo ŠR           14.866,60€ 

rekreačné poukazy             1.330,12€ 

odchodné              1.660,00€ 

poistné plnenie                 564,09€  

výdavky za rok 2021                   1.519.573,43€   

   

konečný stav účtu k 31.12.2021                      90,20€ 

odvod na MÚ Ružinov dňa 17.01.2022 /finančné vysporiadanie/             90,20€ 

konečný stav obedy zadarmo k 31.12.2021         10.909,88€ 

odvod na MÚ Ružinov dňa 07.03.2022 /finančné vysporiadanie/      10.909,88€ 

zostatok                     0,00€ 

 

 

2. Príjmový účet         SK34 0200 0000 0042 3916 3854 

 

odvody príjmov v r. 2021 na MÚ Ružinov                                   77.099,33€ 

plnenie príjmov               78.346,93€ 

konečný stav účtu k 31.12.2021                                  1.247,60€            

odvod na účet MÚ Ružinov dňa 17.01.2022/finančné vysporiadanie/           1.247,60€          

zostatok                     0,00€ 

 

 

3. Depozitný účet         SK62 0200 0000 0042 5531 0455 

    

mzdy a odvody          146.438,01€ 

minimálny zostatok                10 0,00€  

konečný stav účtu k 31.12.2021        146.538,01€ 

úhrady mzdy, odvody do poisťovní dňa 03.01.2022         146.438,01€ 

zostatok                 100,00€ 
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4. Sociálny fond       SK10 0200 0000 0042 3917 8351  

 

stav na účte k 1.1.2021               3.581,55€ 

- tvorba  

povinný prídel z miezd za r. 2021                           6.785,80€ 

- čerpanie 

na stravovanie zamestnancov              2.678,72€ 

na regeneráciu pracovnej sily               1.643,51€ 

na jubileá                1.030,00€ 

na ostatné                       0,00€ 

konečný stav k 31.12.2021              5.015,12€ 

 

 

5. Potravinový účet      SK94 0200 0000 0042 3918 5957 

  

konečný stav účtu k 31.12.2021               22.480,30€ 

 

6. Potravinový Tomášikova     SK08 0200 0000 0045 0742 0053 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                  4.963,50€ 

 

7. Darovací účet       SK47 0200 0000 0042 3919 7958 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                 2.088,84€ 

 

 

8. Grantový účet      SK33 0200 0000 0042 3920 9656 

 

konečný stav účtu k 31.12.2021                  1.439,00€ 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Pluhárová     

V Bratislave, 21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

                       riaditeľ školy, v.r.  
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