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I.     ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O     ŠKOLE A     ŠKOLSKOM ZARIADENÍ  
(§ 2 ods.1 písm. a)

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou 342, 033 01 Liptovský Hrádok

2. Adresa školy: Materská škola Hradná 335, 033 01 Liptovský Hrádok

3. Telefónne číslo: 044 / 522 25 94
                               0904 / 734 231                  
4. Internetová adresa: www. mshradna.webnode.sk
    e- mailová adresa:  hradnaskolka@gmail.com

Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko Funkcie

PaedDr. Marián ŽIŠKA
riaditeľ školy ZŠ s MŠ Hradná 342, 033 01 
Liptovský Hrádok

     Mgr. Katarína ŽIŠKOVÁ
zástupkyňa  riaditeľa školy MŠ Hradná 335, 
033 01 Liptovský Mikuláš

              Zuzana REPČEKOVÁ vedúca ŠJ

II.     ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O     ZRIAĎOVATEĽOVI   (§ 2 ods.1 písm. b)

1. Názov: Mesto Liptovský Hrádok 
    Zastúpená: Mgr. Branislavom Trégerom, PhD. primátorom

2. Adresa: ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

3. Telefónne číslo:  044 / 5202 114
                                     
4. Internetová adresa: liptovskyhradok.sk
    e- mailová adresa:  info@lhr.sk;  podatelna@lhr.sk;  primator@lhr.sk

III.   INFORMÁCIE O     RADE ŠKOLY A     JEJ ČINNOSTI    (§ 2 ods. 1 písm. c)

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  
1. PaedDr. Jaroslava Oravcová Predseda Pedagogický zamestnanec
2. Marta Strapoňová Pedagogický zamestnanc MŠ
3. Ing. Martina Ilavská Nepedagogický zamestnanec ZŠ
4. Ing. Jana Mrlianová Zástupcovia rodičov
5. Zuzana Eštočinová
6. Ing. Lucia Ambrózová
7. PhDr. Peter Vítek

mailto:primator@lhr.sk
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8. Alena Slivošová Zástupcovia zriaďovateľa
9. Ivan Spilý Podpredseda
10. Ing. Martina Harichová
11. Ing. Ján Kazár

Činnosť rady školy:

Rada školy pri  ZŠ s MŠ Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok  bola ustanovená

v zmysle     § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

IV.    INFORMÁCIE  O     PORADNÝCH  ORGÁNOCH  ZÁSTUPKYNE  RIADITEĽA  
ŠKOLY (§ 2 ods.1 písm. c)

Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

Pedagogická  rada je  poradným  orgánom  ZRŠ,  jej  členmi  sú  všetci  pedagogickí

zamestnanci. Počas školského roka 2021 / 2022 sa zišla 2 krát - pedagogická porada a 1 krát -

operatívna porada s triednymi učiteľkami.  Na svojich zasadnutiach riešila  otázky výchovy

a vzdelávania,  mimoriadnej  situácie,  výnimočného  stavu  vyhláseného  v  súvislosti  s

ochorením  COVID-19  –  ako  postupovať,  priebežne  riešiť  dané  situácie,  schvaľovala

a hodnotila  Plán  práce  školy,  venovala  sa  hodnoteniu  plnenia  ŠkVP  a venovala  sa  aj

prevádzkovým zamestnancom a riešila ich plnenie stanovených úloh.

Metodické  združenie:  vedením  MZ  je  poverená  Mgr.  Zuzana  Palenčárová

Jablonická.  Počas  tohto  školského  roka  sa  stretli  1  krát  v MŠ  Hradná.  Pedagogickí

zamestnanci  sa  priebežne  zaoberali  zvýšením kvality  vyučovacieho  procesu;  vzájomne  sa

všetky kolegyne zhodli na spolupráci so ZŠ a MŠ, podľa aktuálnej situácie. MZ v priebehu

školského roka vychádzalo z úloh vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu pre

predprimárne vzdelávanie, Školského vzdelávacieho programu – Lúče slniečka a Sprievodcu

školským rokom 2021/2022.

Členovia metodického združenia pracovali podľa schváleného Plánu MZ.

V nasledujúcom školskom roku odporúčam pokračovať v plnení  Plánu MZ.



V.   ÚDAJE O     DEŤOCH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021 / 2022   (§ 2 ods.1 písm. d)

Materská škola Hradná

V e k o v é
zloženie

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 30. 6. 2022

Počet 
tried

Počet detí Integrované
deti

Počet 
tried

Počet detí
 

Integrované 
deti

2 - 3 ročné 1 8 0 1 10 0

3 - 4 ročné 1 27 0 1 32 0

4 –  5 ročné 1 24 0 1 17 0

5 – 6 ročné 1 32 0 1 29 0

7 ročné 0 0 0 0 1 0

Spolu 4 90 0 4 89 0

Materská škola Dovalovo

V e k o v é
zloženie

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 30. 6. 2022

Počet 
tried

Počet detí Integrované
deti

Počet 
tried

Počet detí
 

Integrované 
deti

2 – 6 ročné 1 24 0 1 24 0

Spolu 1 24 0 1 24 0

Iné skutočnosti, vysvetlivky:

MŠ Hradná navštevovalo  90  detí.  V priebehu  školského  roka  2  detí  predčasne  ukončili

predprimárne vzdelávanie v MŠ Hradná z dôvodu zmeny bydliska a 2 deti mali na začiatku

školského  roka  prerušenú  dochádzku  z dôvodu  zhoršenej  adaptácie  a 1  dieťa  nastúpilo

v mesiaci december z dôvodu prisťahovania sa.

Predškolákov bolo 30, s odkladom školskej dochádzky na základe odporúčania CPPPaP nebol

nikto.

MŠ Dovalovo navštevovalo 24 detí. 

V MŠ Dovalovo boli 8 predškolákov, s odkladom školskej dochádzky na základe odporúčania

CPPPaP nebol nikto.



VI.   ÚDAJE  O      POČTE  PEDAGOGICKÝCH  ZAMESTNANCOV,  ODBORNÝCH  

ZAMESTNANCOV A     ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOCH   (§ 2 ods.1 písm. e)

Materská škola Hradná Počet
Materská škola

Dovalovo
Počet

Zamestnanci MŠ 17 Zamestnanci MŠ 5

Pedagogickí zamestnanci 10
Pedagogickí 
zamestnanci

3

 kvalifikovaní 8  kvalifikovaní 2

 materská dovolenka 2  materská 
dovolenka

1

Nepedagogickí zamestnanci 7
Nepedagogickí 
zamestnanci

3

 upratovačky 2  upratovačky 1

 školník 1  školník 0

Školská kuchyňa a jedáleň 4
Školská kuchyňa 
a jedáleň

2

VII.    ÚDAJE  O      PLNENÍ  KVALIFIKAČNÉHO  PREDPOKLADU  

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (§ 2 ods.1 písm. f)

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo k  15.09.2021 – 8  +  2 pedagogických

zamestnancov. K 31. 08. 2022 bolo v  MŠ 8 + 2  aktívne pracujúcich PZ. 

P.č.
Priezvisko a meno zamestnanca

MŠ Hradná
aprobácia

1. Eva RYBÁROVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Učiteľka s prvou atestáciou

2. Marta STRAPOŇOVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Učiteľka s prvou atestáciou

3. Mgr. Zuzana PALENČÁROVÁ JABLONICKÁ Učiteľstvo pre MŠ

4. Mgr. Katarína ŽIŠKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Učiteľka s prvou atestáciou

5. Bc. Eva MATEJKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

6. Petra KOVÁČOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

7. Mgr. Andrea MATEJKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

8. Michaela PIATAKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

9. Mgr. Miroslava CAMBEROVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Materská dovolenka od 04. 11. 2021

10. Mgr. Michaela KAPITÁŇOVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Materská dovolenka



P.č.
Priezvisko a meno zamestnanca

MŠ Dovalovo
aprobácia

11. Renáta SPIŠÁKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

12. Monika TOLNAYOVÁ Učiteľstvo pre MŠ

13. Bc. Martina VÍTKOVÁ Učiteľstvo pre MŠ
Materská dovolenka

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
      ( uvádzať za školský rok 2021/2022)

Forma vzdelávania
Počet

vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo pokračuje začalo

Adaptačné 0

Špecializačné 0

Aktualizačné
Prípravné atestačné ---

Inovačné 1 04/2022 0 11/2021

Funkčné ---

Kvalifikačné 0

Školenia a semináre,
webináre

1 02/2022
03/2022

---
02/2022
03/2022

Spolu vzdelávaných 1

Pedagogickí zamestnanci si rozširovali svoje vedomosti aj individuálnym štúdiom odbornej

literatúry, časopisov, tlače a oboznamovali sa so zmenami, ktoré priniesli novelizácie zákona

245/2008, vyhlášky o materskej škole.  V priebehu šk. roka sa 3 PZ zúčastnili rôznych

webinárov.

VIII.    ÚDAJE O     AKTIVITÁCH A     PREZENTÁCII ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA  

VEREJNOSTI (§ 2 ods.1 písm. g, h)

MŠ Hradná MŠ Dovalovo

Spolupráca s  CVČ Lienka Liptovský 
Hrádok

Púšťanie šarkanov aj s rodičmi

Oberanie jabĺk

Spolupráca s CPPPaP Liptovský Mikuláš 
– zaškolenie predškolákov – depistaž + 

Spolupráca s CPPPaP Liptovský  – 



zaškolenie pred zápisom zaškolenie predškolákov

Spolupráca so ZŠ Hradná – Deň 
otvorených parkov a záhrad

Spolupráca so ZŠ Hradná – Deň 

otvorených parkov a záhrad

Spolupráca s Kids Fun Academy – 
športová príprava

Spolupráca s Kids Fun Academy – 

športová príprava

Tvorivé  dielne  v Národopisnom  múzeu
v Liptovskom Hrádku

Animoterapia s poníkmi → Zahira s. r.
o.

Animoterapia s poníkmi → Zahira s. r. o. Pečenie perníkov

Mikuláš – Spolupráca s CVČ Lienka 
Lipt.Hrádok

Ozdobovanie stromčeka

Divadlo Babadlo – Varešky + sférické 
kino

Mikuláš - Vianočné trhy

Lyžiarsky výcvik Vianočná besiedka

Karneval Karneval

Predplavecká príprava predškolákov Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s predškolákmi

V šk. roku sa krúžková činnosť na škole realizovala prostredníctvom lektorky CVČ

Lienka – anglický jazyk.

Počas školského roku 2021/2022 sa niektoré plánované aktivity vzhľadom na situáciu

s COVID-19 neuskutočnili.

Všetky uskutočnené aktivity mali  pozitívny ohlas u detí a rodičov. MŠ sa prezentovala aj

prostredníctvom webovej stránky MŠ a uzavretej skupiny na facebooku – Hradná škôlka.

Projektové aktivity v šk. roku 2021/2022:

1) Projekt „Škola podporujúca zdravie“ – nadväzuje na Národný program 

prevencie obezity, stále pokračuje, uskutočnené aktivity:

 Deň jablka;

2) Rozvojový projekt pre MŠ „Múdre hranie 2“ – projekt podporený MŠVVaŠ, MŠ

Hradná aj MŠ Dovalovo sa   zapojili, vybratá bola MŠ Hradná, ktorá si zakúpila

v hodnote 1000€ hudobné nástroje, výučbové programy a didaktické pomôcky;

3) Digi škola

4) Environmentálny program pre materské školy – NAPANT; Štátne lesy

5) Animoterapia.



IX.    INFORMÁCIE  O     VÝSLEDKOCH  INŠPEKČNEJ  ČINNOSTI  VYKONANEJ  

ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V     ŠKOLSKOM ZARIADENÍ   (§ 2 ods.1 písm.

i)

V školskom  roku  2021  /  2022   nebola  Štátnou  školskou  inšpekciou   vykonaná  žiadna

inšpekcia v MŠ Hradná ani v MŠ Dovalovo.

X.    INFORMÁCIE  O     PRIESTOROVÝCH  PODMIENKACH  A     MATERIÁLNO   -  

TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO  ZARIADENIA (§ 2 ods.1 písm. j)

Materská  škola  Hradná má  vlastnú  budovu,  v ktorej  sa  nachádzajú  4  triedy,  2

samostatné spálne,  v ostatných triedach sa rozkladajú  lehátka,  samostatné šatne pre každú

triedu, sociálne zariadenia; MŠ má svoju samostatnú kuchyňu a dve jedálne. Vykurovanie je

zabezpečené  vlastnou  plynovou  kotolňou,  v ktorej  bola  realizovaná  rekonštrukcia

vykurovacieho systému v celej budove. 

Priestorové podmienky sú dostatočné pre danú kapacitu detí. Sú vytvárané vzhľadom

na kvalitu  edukačnej  činnosti,  vplývajú na pocity detí,  uspokojujú ich potreby.  Zariadenie

spĺňa  bezpečnostné  a  hygienické  normy.  Materská  škola  je  vybavená  stolmi,  stoličkami,

kobercami, detským nábytkom, učebnými a didaktickými pomôckami. Deti majú k dispozícii

rôzne  druhy  hračiek,  učebných  pomôcok  a  spoločenských  hier,  ktoré  sú  priebežne

obnovované.              

  K  vybaveniu  patrí  aj  telovýchovné  náradie  a  náčinie,  detská  literatúra,  detské

rytmické  nástroje,  bábky,  pomôcky na  pobyt  vonku,  výpočtová  a  audiovizuálna  technika.

Rozmiestnenie  nábytku  zodpovedá  požiadavkám  detí  a ich  individuálnym  potrebám,

rešpektuje  antropometrické  požiadavky.  Rozmiestnenie  pomôcok  je  účelové,  deti  majú

dostatok priestoru na hru, cvičenie, spánok a vzdelávacie činnosti. Počas hier majú ponechaný

dostatočný  priestor  na  vlastnú  realizáciu,  komunikáciu  s  inými  deťmi,  voľný  prístup  k

hračkám. Učia sa dodržiavať vopred stanovené pravidlá na udržiavanie poriadku v hracích

kútikoch a odkladanie pomôcok. Deti sa podieľajú na úprave prostredia svojimi výtvormi,

triedy  majú  priestor  pre  prezentáciu  detských  výtvorov.  Školský  dvor  je  vybavený

certifikovanými preliezkami, hojdačkami a tromi pieskoviskami.

V tomto školskom roku bol postavený nový plot od garáži za MŠ Hradná a v rámci

sponzorstva od rodičov bolo upevnené tienenie, aby sa neprášilo pri hrách detí na školskom



dvore. Okrem tohto sponzorstva bol zakúpený od 1 rodiča i tepovač kobercov pre MŠ Hradná

s príslušenstvom.

V elokovanej pracovisku v Dovalove je trieda, spálňa, WC a umyváreň, šatňa pre

deti,  telocvičňa,  kuchyňa, kancelária pre vedúcu školskej jedálne,  zborovňa, miestnosti pre

kuchárku  a  upratovačku.  Záhrada  je  vybavená  preliezačkami,  domčekom  pre  deti,

šmýkačkou, lavičkami a pieskoviskom.

MŠ Dovalovo má vybavenú telocvičňu cvičebnými zostavami, rehabilitačným chodníkom a 

iným náčiním a náradím.

Priebežne podľa ponúk a našich potrieb sme zakúpili od akreditovaných dodávateľov

Nomiland, Stieffel, Kibo sport a ďalších.

XI.    ÚDAJE  O     OBLASTIACH,   V     KTORÝCH   ŠKOLA   DOSAHUJE   DOBRÉ  

VÝSLEDKY, O     OBLASTIACH, V     KTORÝCH  MÁ     NEDOSTATKY      (§ 2 ods. 1. písm.

k)

SWOT ANALÝZA MŠ  HRADNÁ A MŠ DOVALOVO

SILNÉ STRÁNKY
 odbornosť a kvalifikovanosť PZ,
 prostredie  MŠ –  dostatok  zakúpených  

každoročne  nových  pomôcok,  audio
pomôcok,

 zrekonštruovanie šatní na prízemí  
 zakúpenie  nových  šatňových  skriniek  

do 3. Triedy v     MŠ Hradná  
 rekonštrukcia  WC  pre  zamestnancov  

a     výmena okien v     MŠ Dovalovo  
 sponzorstvo  poslancov  a     Urbárskeho  

pzemkového  spoločenstva  Obce
Dovalovo pre MŠ Dovalovo – finančná
podpora na zakúpenie nového riadu do
kuchyne,

 pracovné úlohy zamestnancov výborne  
finančne ohodnotené,

 100% naplnenosť MŠ,
 dostatočná kapacita MŠ,
 vysoký záujem rodičov

o umiestnenie detí do materskej
školy,

 dobrá spolupráca MŠ so ZŠ Hradná,
 webová stránka MŠ - zdieľanie

fotodokumentácie z akcií,  oznamov

SLABÉ STRÁNKY
 často nezáujem rodičov o dianie v MŠ –
zlepšenie komunikácie s rodičmi na triedach
 malý záujem PZ o ďalšie

vzdelávanie ,
 povinnosť PZ vykonávať

nepriamu  činnosť v MŠ,
 nezastrešenie pieskoviska + ich obnova

(nové rámy, piesok );
 zriedkavé využívanie zážitkového

učenia, využívanie  bádania a
experimentovania,

 využívanie IKT len na
sprostredkovanie  informácií,

 jednostranná ponuka aktivít  pri  pobyte
vonku  

 slabo riešené konfliktné situácie,
 nerešpektovanie  hovoriaceho,  slabá

schopnosť počúvať,
 problémy  pri  grafomotorických

činnostiach  –  nesprávne držanie
grafického materiálu.

 vyšší počet detí v triedach,
 strata motivácie,
 chýbajúca logopedická starostlivosť



pre rodičov, dokumentov,
 možnosť komunikovať s rodičmi

prostredníctvom emailovej
komunikácie,

 príprava detí na vstup do ZŠ,
 dostatok finančných prostriedkov

na financovanie  učebných
pomôcok   a spotrebného
materiálu pre VVČ,

 dostatok kvalitných učebných
pomôcok, didaktických hračiek,
spotrebného materiálu,

 výborné vybavenie IKT,
 bohaté stimulačné prostredie.

pre  deti s poruchami reči.

PRÍLEŽITOSTI
 efektívne hospodárenie,
 vybudovanie prístrešku pieskoviska 

3. – 4. trieda, nové orámovanie + 
nový piesok

 podpora vzdelávania PZ 
(webináre,  aktualizačné 
vzdelávanie),

 v spolupráci s rodičmi vybudovanie 
pocitového chodníka – environ. vých.

 zviditeľnovanie aktivít MŠ v areáli aj
prostredníctvom web stránky, 
facebooku (uzavretá skupina),

 získať vyššie finančné príspevky pre 
MŠ z 2% z daní,

 naďalej rozvíjanie spolupráce s 
inštitúciami (ZŠ, CVČ, CPPPaP, iné),

 zmodernizovanie  dolných  priestorov,
modernizácia  interiéru  tried,  nový
nábytok, koberec, podlaha,

 zapojenosť do projektov,
 podpora zo strany rodičov.

OHROZENIA
 demografické zmeny,
 zmeny legislatívy,
 nadmerná administratíva,
 nedostatok finančných prostriedkov 

pre vzdelávanie PZ,
 neochota rodičov prispievať 2% z daní.

XII.   ĎALŠIE INFORMÁCIE O     ŠKOLE   

I. Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 ods. 2 písm. a)

V šk.   roku   2021/2022   nenavštevovalo MŠ žiadne dieťa so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami.

II. Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva ( § 2 

ods. 2 písm. b)



Počet prijatých detí od šk. roka 2022/2023 k 1.9.2021 je v MŠ Hradná 90 a v MŠ Dovalovo

24.

III. Informácie o finančnom zabezpečení výchovno–vzdelávacej činnosti školy 

(§ 2 ods. 5 písm. a)

1) MŠ je financovaná z podielových daní obce na základe koeficientu a prepočtu na 

počet  prihlásených detí.

2) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ.

IV. Informácie  o  spolupráci  školy  s  rodičmi  detí  alebo  inými  fyzickými
osobami, ktoré  majú  deti  zverené  do  osobnej  starostlivosti,  pestúnskej
starostlivosti a pod. (§ 2 ods. 5 písm. c)

Tento školský rok sme spolupracovali vzhľadom k epidemiologickej situácii s COVID-19

len s  niektorými inštitúciami. Snažili sme nepremiešavať deti kým bola situácia

nepriaznivá a uskutočňovať akcie vonku len pre naše deti.

Otvorenou komunikáciou, prijímaním nápadov a  názorov sme zvyšovali pozitívne

povedomie školy na verejnosti.

Počas  školského  roku  2021/2022  sme  v  rámci  možností  spolupracovali  s  rodičmi,  s

Centrom voľného času Lienka,  so Základnou školou  i s CPPPaP  (pred zápisom do 1.

ročníka).

Spoluprácu materskej školy a rodičov hodnotíme ako priemernú. Pedagogickí zamestnanci

využívali individuálne konzultácie zamerané na konkrétne riešenia výchovných a

vzdelávacích problémov. Rodičia začali využívať aj emailovú komunikáciu s vedením

MŠ  a triednymi učiteľkami. 

                                                                         
                                                                                       ................................................................
                                                                                            
V Liptovskom Hrádku, 31. 08. 2022                                    Mgr. Katarína Žišková
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