
Výročná správa o činnosti rady  Materskej školy – Óvoda 

    za rok 2019 

Rada školy pri materskej škole – Óvoda v Malinove, L. Svobodu 22, 900 45  Malinovo  

(ďalej len „rada školy“)  

1. Zloženie rady školy k 1. januáru 2019: 

Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov  

1.  Vladimír Radosa,  

2. Martina Šujanová ( predseda rady školy)  

3. Roman Soska,  

4. Martina Vozárová  

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov  

5. Oľga Madiová,  

6. Božena Šprtová 

Štyria  delegovaní členovia rady školy za zriaďovateľa   

7. Gabriel Kenderessy,  

8. Alžbeta Šimonovičová,  

9. Imrich Lieskovský,  

10. Edit Valacsai 

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov  

11.  Vojteková Mária  

Poverená riaditeľka MŠ  Mgr. Lenka Sedláčková 

2. V roku 2019 rada školy zasadala trikrát  a to  

a) 06.04.2019 

b) 15.10.2019 

c) 12.12.2019. 

Zároveň v roku 2019 došlo niekoľko krát k zmenám v zložení zástupcov na strane 
zriaďovateľa  ako i zástupcov za rodičov, pedagogických pracovníkov  ako aj voľbe nového 
riaditeľa Materskej školy - Óvoda a otvoreniu elokovaného pracoviska MŠ Tri vody.  

Uznesením obecného zastupiteľstva v Malinove  zo dňa 19.03.2019 č. 31/4/2019 
písm. B) boli odvolaní zo strany zriaďovateľa 3 delegovaní zástupcovia  a to  Mgr. Alžbeta 
Šimonovičová, Imrich Lieskovský, Ing. Edit Valacsai  a boli delegovaní traja noví : Ing. Marek 
Špirko, JUDr. Eva Krištofiaková, Mgr. Marek Vyoral. Ing. Gabriel Kenderessy za zriaďovateľa 
bol aj v predchádzajúcom období delegovaný a v zmysle vyššie uvedeného uznesenia ostal ako 
delegovaný zástupca za zriaďovateľa  aj v tomto volebnom období.  

 



3. Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 6.4.2019 

Účasť : prítomných 10 členov a  2 zamestnankyne MŠ (riaditeľka a zástupkyňa) 

Na základe zmeny poslancov v obecnom zastupiteľstve bolo  potrebné ustanoviť nových 
členov rady pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22. Členov rady školy a to v novom zložení 
za zriaďovateľa  a to Eva Krištofiaková , Marek Špirko, Marek Vyoral, Gabriel Kenderessy ( návrh 
schválený) 

- Riaditeľka informovala stručne  nových členov rady o poslaní rady školy, najmä o voľbe 
riaditeľa, oboznámila ich z najdôležitejšími bodmi v štatúte rady školy (zverejnený na web 
stránke školy)   a oboznámila prítomných členov rady školy s rozpočtom a hospodárením MŠ, 
o čerpaní dobrovoľného príspevku rodičov 50 € ročne na 1 dieťa, na ktorom sa rodičia dohodli 
na plenárnom ZRŠ.  

- Pani Martina Šujanová ( predseda rady MŠ)  informovala prítomných o hospodárení 
Občianskeho združenia  Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci 
Malinovo ( ďalej len „ občianske združenie)  z 2 % z daní. Každý rok sa znižuje príjem 
príspevku z 2% daní, zároveň  informovala prítomných čo sa kúpilo z 2 % z daní (komponenty 
na školský dvor – preliezky, balančná dráha, skrinky, matrace na odpočinok pre predškolákov) 

- Riaditeľka ďalej informovala o vybavení školského dvora. Tuje pri plote v areáli L. Svobodu 
22;  začali vysychať (polievajú sa, hnoja a budú sa postrekovať). Členovia rady školy navrhli 
brigádu na výsadbu nových tují – podľa potreby. V prípade dobrovoľnej činnosti je možné 
poslať 3 % z daní. 

- Riaditeľka informovala prítomných členov rady o podmienkach prijímania detí do MŠ na 
školský rok 2019/2020 ( zverejnené na webovom sídle školy). Informovala, že sa nenašlo 
rozhodnutie z RÚVZ o schválení prevádzky, kde je aj schválená kapacita MŠ L. Svobodu. Na 
RÚVZ ho neevidujú. Ak sa rozhodnutie nenájde, bude treba vypracovať nový prevádzkový 
poriadok. Podľa výpočtov, ktoré predbežne urobila (merané ručne bez pôdorysu), sa kapacita 
Materskej školy na L. Svobodu pravdepodobne ešte zmenší o 20 – 30 miest. Riaditeľka sa 
vyjadrila k budove na 1. Mája, k počtu detí,  kde je schválený prevádzkový poriadok. Pán 
Kenderessy sa informoval, či by sa v budove na nám. 1. Mája nenašlo miesto na otvorenie 
novej triedy. Riaditeľka členov rady informovala, že aj keby sa  z jednej 100 m² triedy vytvorili 
2 triedy, kapacita v triedach by sa nezvýšila. 

-  Riaditeľka informovala prítomných členov o výberovom konaní do funkcie riaditeľky MŠ 
a bude sa konať pravdepodobne v máji. Návrh na voľbu riaditeľky  MŠ k výberovému konaniu 
vydáva rada školy. Pán Marek Vyoral sa informoval o kandidátovi do funkcie riaditeľky MŠ 
z radov pedagogických zamestnancov. Do výberového konania sa prihlási terajšia zástupkyňa 
Slavomíra Stempáková, ktorá si pripraví koncepčný zámer školy a spĺňa všetky zákonné 
podmienky. Rada školy dobrovoľne vyberie toho najlepšieho uchádzača. 

- Súčasná poverená riaditeľka Mgr. Sedláčková informovala zúčastnených o tom, že do 
výberového konania nepôjde. Vyzdvihla kvality zástupkyne.  

- Pani Krištofiaková sa vyjadrila k otvoreniu MŠ na Troch vodách. Deti ktoré navštevujú MŠ 
v Tomášove – zmluva s obcou Tomášov a Malinovo je na 5 rokov. Obec by chcela na podnet 
rodičov zriadiť tri triedy na Troch vodách a presunúť deti  z Tomášova do Malinova. Rada 
školy diskutovala o navýšení rozpočtu pre MŠ v prípade zriadenia MŠ na Troch vodách. Pani 
Krištofiaková sa informovala či bude reálne naplniť MŠ Tri vody. Zástupkyňa Stempáková sa 
vyjadrila, že zápis detí do MŠ bude až 13 – 16. mája 2019, ale  podľa minulých rokov sa 
nazdáva, že by sa kapacita naplnila.  



- Riaditeľka sa vyjadrila k budove MŠ na Troch vodách a jej fungovaní v minulom období. Ak 
sa otvorí MŠ na Troch vodách, malo by sa tak udiať od septembra 2019, inak obec asi 
nedostane financie z rozpočtovej kapitoly MŠVaV SR. Všetky deti treba zaevidovať do 
Štatistického výkazu škôl – stav k 15. septembru. Členovia rady školy a riaditeľka diskutovali 
o vybavení MŠ na Troch vodách nábytkom, zariadením ktoré sú k dispozícií v MŠ na Nám. 1. 
Mája a v Tomášove kde je otvorená jedna trieda. Pán Vladimír Radosa navrhol spísať čo je 
k dispozícií a vytvoriť rozpočet na vybavenie budovy. Riaditeľka  spíše inventár a požiadavky 
na vybavenie nového elokovaného pracoviska a pošle to členom rady školy + starostovi obce. 
Pán Radosa navrhol aby sa v bývalej budove MŠ na Troch vodách do troch týždňov vykonala 
obhliadka a zistili sa možné závady (plesne, ...) a náklady + po zápise detí do MŠ (13. – 16. Máj 
2019) zistiť počet detí, či by sa naplnila kapacita MŠ na  Troch vodách ( návrh schválený) 

- Pani Krištofiaková sa zaujímala o stravu a tiež diétne stravovanie. Vedúca školskej jedálne 
Mária Vojteková sa vyjadrila ku kapacite kuchyne,  ktorá pri väčšom počte stravníkov nebude 
vyhovujúca (staré zariadenia, nádoby pre väčší počet stravníkov, málo miesta v kuchyni). 
Vedúca školskej jedálne informovala, že ŠJ nemá možnosť pripravovať diétne jedlá. Rodičia 
majú možnosť nosiť si vlastné jedlo, ktoré im v MŠ prihrejú. 

- Riaditeľka informovala radu školy o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
(zákon č. 317/2009 Z.z. ),pričom poukázala na zmeny od 1. 9. 2019 ( prijatie nového zákona 
č. 138/2019 Z.z.),  ktorý nevytvára  také možnosti pre učiteľov MŠ a vychovávateľov.  
Riaditeľka navrhla pre udržanie si dobrých učiteľov, zvýšiť rozpočet, ak to bude možné, na 
doplnenie školení učiteľkám, ktorým chýbajú kredity do platnosti zákona č. 317/2009 Z.z.. 
Kreditový príplatok je 6 % z funkčného platu. Popri získaniu kreditov si učiteľky doplnia 
vedomosti v oblasti IKT (ako pracovať so softvérmi na vytvorenie edukačných prezentácií, 
videí a pracovných úloh pre deti na interaktívnej tabuli)  a v oblasti prírodovedno-technickej 
(zamerané na výskumné činnosti, experimenty a bádanie s deťmi). Členovia obecného 
zastupiteľstva podporili návrh na zvýšenie rozpočtu na kontinuálne vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov  ( návrh schválený). 

 

4. Dňa 14.05.2019 Obec Malinovo ako zriaďovateľ MŠ – Óvoda vyhlásilo výberové 
konanie na funkciu riaditeľa/ ky Materskej školy L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo, s 
predpokladaným nástupom 01. júla 2019. V lehote do 29.05.2019 bola zriaďovateľovi 
doručená jedna žiadosť na účasti na výberovom konaní spolu so všetkými potrebnými dokladmi 
a to od Slavomíry Stempákovej; obálka s prihláškou bola otvorená u zriaďovateľa 10.06.2019.  

 

5.     Uznesením obecného zastupiteľstva v Malinove zo dňa 17.06.2019   č. 43/5/2019, 
obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenia OZ z predchádzajúcich období a to č. 228/21/2017  č. 
285/25/2018 ako o  predaji nadbytočného nehnuteľného majetku obce a to budova bývalej MŠ 
stojacej na  parc.č.943/561 a 943/3 formou verejnej obchodnej súťaže a v  súčinnosti so 
zriaďovateľom sa začali vytvárať potrebné kroky k tomu, aby v školskom roku 2019/2020 
zabezpečili otvorenie elokovaného pracoviska Tri vody (Tri Vody I. 1401/1) s ďalšími 
troma triedami ( Myšky, Zajkovia a Krtkovia)  pre potreby obyvateľov Malinova.  

 

6. Dňa 27.06.2019 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
MŠ – Óvoda za účasti 10 členov rady školy, ako členov výberovej komisie, pričom po zistení 
splnení kritérií a vypočutí kandidáta a hlasovaní  Slavomíra Stempáková získala všetkých 10 



hlasov a uznesením zo dňa 27.06.2019 rada školy  navrhla zriaďovateľovi vymenovať 
Slavomíru Stempákovú na miesto riaditeľa MŠ – Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo.  

7. Dňa 26.08.2019 došlo k zmene člena rady školy zastupujúceho pedagogických 
zamestnancov a bola zvolená Monika Šlosárová.   

8. Druhé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo  dňa 15.10.2019 

Účasť prítomných 9  členov a 2 zamestnankyne MŠ 

Nová riaditeľka Slavomíra Stempáková privítala členov rady, ktorými od 15.10.2019 na strane 
rodičov ako i zriaďovateľa došlo k nasledovným zmenám  

- miesto štvrtého člena rady delegovaného  za zriaďovateľa  bolo neobsadené, nakoľko p. 
Vyoral sa vzdal funkcie poslanca Obce Malinovo a nového zriaďovateľ ešte nedelegoval 

 - boli zvolení traja noví  členovia rady školy zastupujúci rodičov volení na plenárnom združení  

 Zuzana Krajčíriková, Zuzana Valíková,  Adriana Hossová  ( návrh schválený) 

-  Za predsedu sa nikto zo zúčastnených nehlásil, ale pani Valíková navrhla za predsedu pani 
Krištofiakovú delegovanú obecným zastupiteľstvom, ktorá sa vždy zaujímala o materskú 
školu. Riaditeľka  navrhovala pani Hossovú z rady rodičov.  Voľby teda prebehli tajným 
hlasovaním za účasti prítomných členov. V tajnej voľbe bola zvolená  za predsedu rady školy  
Eva Krištofiaková  a za podpredsedkyňu rady školy Adriana Hossová. 

- Riaditeľka oboznámila zúčastnených so správou o výchovnovzdelávacej činnosti za minulý 
školský rok.  Riaditeľka informovala, že pre počet a vek prijatých detí do materskej školy  
kapacita materskej školy postačuje aktuálne pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek k 31.8.- 3 roky. 
Materská škola po dohode so zriaďovateľom dočasne zatvorila triedu 5. s poldennou 
dochádzkou pre nezáujem 3. ročných detí.  Zároveň informovala radu o novoprijatých  
zamestnancoch , pričom viaceré učiteľky sú nekvalifikované a bez praxe, čo sa v praxi rieši 
tak, že  sú pridelené  ku skúseným učiteľkám;  uvádzajú ich učiteľky s 1.atestáciou, pracujú na 
sebe, ale chce to čas.   

- Otvorenie budovy ( elokovaného pracoviska)  na Troch Vodách sa úspešne podarilo, aj v 
spolupráci s rodičmi, ktorí sa zúčastnili brigády a v spolupráci so zriaďovateľom.  

- Materská škola bude musieť v tomto šk. roku zvýšiť pripravenosť detí na vstup do základnej 
školy. MŠ za zapojila do užšej spolupráce s Centrom pedagogicko- psychologického 
poradenstva a prevencie v Senci prostredníctvom p. Rosinovej učitelia obdržali podrobne 
prepracované materiály k despitáži školskej zrelosti ako aj manuál k stimulačnému programu  
na interveciu - rozvoj čiastkových funkcií, dôležitých pre úspešnú zaškolenosť detí. Naďalej 
ostáva najväčším problémom rozvoj reči u detí, preto je potrebné, aby rodičia spolupracovali 
s logopédom už v skoršom veku dieťaťa (3 – 4 roky). 

- Riaditeľka oboznámila radu o čerpaní financií z Občianskeho združenia (2% a dobrovoľné 
príspevky rodičov), so správou o hospodárení za rok 2018, s rozpočtom na rok 2019.  

-  Pán Vladimír Radosa poukázal na ohrozenie bezpečnosti na parkovisku pri elokovanom 
pracovisku MŠ  na Troch Vodách. Pri vyparkovaní nie je vidieť spoza tují, či ide auto. Autá 
idú rýchlo, navrhuje položiť spomaľovač  na cestu pred elokovaným pracoviskom Tri vody. 
Riaditeľka prisľubila, že bude túto vec riešiť so zriaďovateľom. Pani Hossová navrhla, aby 
boli zasielané  výchovno-vzdelávacie plány, z dôvodu prehľadu čo sa deti  učia. p. Sedláčková 
oboznámila prítomných, že plány sa pripravujú  vopred a nie vždy sa aj v ten deň presne 



splnia, podľa rôznych okolností ich môžu učiteľky s deťmi plniť aj v iné dni. Témy týždňa sú 
vyvesené na nástenke, taktiež majú celý Školský vzdelávací program na webovom sídle školy. 

9. Uznesením obecného zastupiteľstva v Malinove  zo dňa 05.11.2019 č. 74/9/2019 
bol  delegovaný nový zástupca zo strany zriaďovateľa  Štefan Lengyel, nakoľko 
poslanec obce Marek  Vyoral sa funkcie poslanca vzdal.  

10. Tretie riadne  zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 12.12.2019 

Účasť prítomných 8  členov a 2 zamestnankyne MŠ 

- Riaditeľka privítala členov rady školy a oboznámila členov rady školy o novom zložení členov 
Rady rodičov, ktorí sú zároveň predstavitelia Občianskeho združenia pri MŠ. Za predsedu OZ 
bol zvolený Tomáš Csölle, ktorý je zároveň štatutárom Občianskeho združenia. Prehlásenie 
štatutára sa úspešne podarilo, registrácia Občianskeho združenia na poberanie 2% z daní sa 
stihla v termíne do 15.12.2019.  

- Riaditeľka školy oboznámila členov rady školy o priebehu zaradenia elokovaného pracoviska 
do siete škôl. Zaradenie nového tretieho elokovaného pracoviska do siete škôl nebolo 
jednoduché, bolo treba nové schválenie prevádzkového poriadku. MŠ stihla všetky zmeny včas 
zaregistrovať a obdržalo  prihlasovacie údaje do štatistického úradu škôl a deti mohli byť  
prihlásené. Riaditeľka uviedla, že v sieti škôl je  zaradená MŠ v Malinove s vyučovacím jazykom 
maďarským. Riaditeľka písomne požiadala zriaďovateľa o zmenu v sieti. 

- Riaditeľka oboznámila členov o postavení novej preliezky na Troch Vodách, o ktorej boli 
členovia oboznámení pri výbere a ktorá spĺňa normy STN 1176. Financovaná bola spoločne – 
časť financovala obec v sume 3.571,80 € a časť OZ pri MŠ v sume 3.571,80 €. Detské ihrisko 
na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách už technik uviedol do prevádzky. 

- Riaditeľka ďalej členov rady oboznámila, že v súčasnosti má už MŠ schválené Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva  prevádzkové poriadky všetkých 3 budov MŠ, vrátene 
školskej jedálne a jej výdajných jedální na elokovaných pracoviskách MŠ Nám. 1. Mája a MŠ 
Tri Vody.   
 

Členmi rady k 31.12.2019 boli  
Štyria  delegovaní členovia rady školy za zriaďovateľa schválení na verejnom zasadnutí 
uznesením 

1. Marek Špirko ( zo dňa 19.3.2019 ) 

2. Eva  Krištofiaková ( zo dňa 19.3.2019 ) 

3. Gabriel  Kenderessy ( zo dňa 19.3.2019 ) 

4. Štefan  Lengyel ( zo dňa 05.11.2019 ) 

 Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov volení na plenárnom združení rodičov  

5. Vladimír Radosa  (26.9. 2017)  

6. Zuzana Krajčíriková  (15.10.2019)  

7. Zuzana Valíková  (15.10.2019)  

8. Adriana Hossová  (15.10.2019)  

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov volení na 
pedagogickej rade  



9. Oľga Madiová  (28.8.2017) 

10. Monika Šlosárová  (26.08.2019) 

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov volený na pracovnej porade 
28.8. 2017  

11. Mária Vojteková  

  

 
24.02.2020       Eva Krištofiaková  

predseda rady školy 


