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Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 22.05.2019 

 

Miesto zasadnutia Zasadčka MÚ 

Začiatok  17,00 hod. 

Ukončenie 18,45 hod. 

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 
I. 

Úvod 
 
Úvodom predseda komisie p. Beata Janatová privítala prítomných členov komisie. Následne bol schválený 
program podľa pozvánky. 
 

Por. 

číslo 

Program 

 

1 Rokovací poriadok komisie  

2 Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach 

 

3 Počet zapísaných detí v MŠ a ZŠ 

4 Rôzne 

 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 
 

K bodu 1. Rokovací poriadok komisie 

 

UZNESENIE 01/05/2019 

 

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania schvaľuje Rokovací poriadok Komisie 
školstva, mládeže a vzdelávania 

 
Prezentácia:8   počet poslancov:3  
   počet neposlancov:5 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 3 0 0 

Neposlanci 5 0 0 

 

 Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2. Návrh VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školských jedálňach  
 

Komisia prijala 
 

UZNESENIE 02/05/2019 

 
Komisia odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, schváliť predložený 
návrh VZN so zapracovanými pripomienkami 
 

Prezentácia:8   počet poslancov:3  
   počet neposlancov:5 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 3 0 0 

Neposlanci 5 0 0 
 

 Uznesenie bolo prijaté. 
 

K bodu 3. Počet zapísaných detí 

 
Riaditelia školských zariadení informovali komisiu o počte zapísaných detí. 
Počet detí na ZŠ I. Bukovčana  - 110  
Počet detí na ZŠ P. Horova – 75 
Počet detí na MŠ P. Horova – 130 
Počet detí na M. Marečka – 70 
 

 

K bodu 4. Rôzne 

 
a) Návrh rodičov na vytvorenie pracovného miesta – psychológ na základnej škole.Riaditeľka MŠ 

M.Marečka  upozornila, že v zmysle zákona sa prax pre psychológa na škole nezapočítava. 
Započítava sa len ak pracujú pod Centrom PPP. Pokúsiť sa o možnosť zabezpečiť vysunuté 
pracovisko CPPP v dhodnutom čase v MČ DNV (ako bolo v minulosti). 

b) Návrh na motivovanie učiteľov – dohodnuté, že členovia komisie zo ZŠ zabezpečia návrh možných 
opatrení. 

c) Diétne stravovanie – je možné na ZŠ I. Bukovčana 3 v MŠ špeciálne chladiace zariadenia na stravu 
od rodičov 

d) Prerokovať návrh na osadenie klímy do tried na ZŠ  IBukovčana 3 na slnečnej strane 
e) Do budúcej komisie predložiť návrhy na riešenie voľnočasových aktivít pre deti a mládež  
f) centrálne zverejňovanie aktivít 
g) Do budúcej komisie predložiť konkrétne návrhy na riešenie pozície psychológ v ZŠ 
h) Nedostatok tried na ZŠ IBukovčana  riešiť v súčinnosti aj s VW 
i) Nedostatok miest v MŠ riešiť v súčinnosti so ZŠ P.Horova 

 
III. 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18,45 hod. zasadnutie komisie ukončil. 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 
Zapísal 

 
Mgr.Miroslava Síthová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Beata Janatová 
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