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Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 04.06.2020 

 

Miesto zasadnutia ZŠ I. Bukovčana 3 

Začiatok  17,00 hod. 

Ukončenie 18,30 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 Otvorenie škôl k 1.6.2020  

2 Finančná situácia ZŠ, MŠ  

3 Prevádzka škôl počas letných prázdnin 

4 Informácia o nadstavbe a prístavbe I. Bukovčana 3 

5 Rôzne 

 
II. 

Prerokovanie bodov programu 
 

K bodu 1. Otvorenie škôl k 1.6.2020 

  
Komisia odsúhlasila a zároveň zobrala na vedomie organizáciu otvárania materských škôl a základných škôl, 
pričom sa vychádzalo z  nasledovných dokumentov  

a) Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu zverejnené pod číslom 2020/12033:2-A2110, 
celé znenie na https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf 

b) Organizácia a podmienky prevádzky materskej školy https://www.minedu.sk/data/att/16391.pdf 
c) Organizácia a podmienky prevádzky základnej školy https://www.minedu.sk/data/att/16392.pdf 

Komisia sa zaoberala podnetom občana, ktorého dieťa nebolo umiestnené v materskej škole. Nakoľko podľa 
rozhodnutia ministra  číslo 2020/12033:2-A2110 sa naplnila kapacita materských škôl podľa zverejnených 
kritérii a uprednostnili sa deti podľa bodu 4.1 a 4.2 
 4.1- ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a 
záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,  
 
nemohli byť prijaté deti, ktorých rodičia sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, aj keď ide o deti, ktoré 
si majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku. Základné školy neumiestnili žiakov 
5.ročníkov, pokračujú v dištančnom vzdelávaní, nakoľko prevádzkové kapacity to neumožnili. 
 
Počty umiestnených detí  
MŠ P. Horova 3             196 detí 
MŠ M. Marečka 20        158 detí 
ZŠ I. Bukovčana 3         250 žiakov 
ZŠ P. Horova 16            155 žiakov  
 
Pri otváraní škôl sa vyskytli nasledovné problémy : 

https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16391.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16392.pdf
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- deti prišli s teplotou, 
- žiaci bez doprovodu rodičov a bez vyplnených dotazníkov.  

Dezinfekciu si zaobstarali školy, menšiu výpomoc poskytli štátne hmotné rezervy cez okresný úrad (rúška 
a obmedzený počet okuliarov) a mestská časť. 
 

UZNESENIE 01/06/2020 

 
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania schvaľuje organizáciu otvárania materských škôl 
a základných škôl 

 
Prezentácia:10   počet poslancov:5  
   počet neposlancov:5 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 5 0 0 

 

 Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 

K bodu 2. Finančná situácia ZŠ, MŠ 

 
Predsedkyňa komisie informovala o predbežnom výpadku peňažných prostriedkov na účte mestskej časti. 
Školy nemajú požiadavky na navýšenie rozpočtu. Nájomné za prenajaté priestory v školách sa bude riešiť 
komplexne, jedna z možností je presun na ďalšie obdobie, respektíve individuálna dohoda. 
Školy majú zaslať na miestny úrad zoznam, s ktorými nájomcami sa dohodli a akou formou. 
 
 

K bodu 3. Prevádzka škôl počas letných prázdnin 

 
 

Komisia zobrala na vedomie organizáciu škôl počas letných prázdnin, podľa záujmu rodičov. Zatiaľ je plán: 
MŠ -  v júli prevádzka obidvoch budov, v auguste 1 budova, podľa záujmu, 
ZŠ P. Horova – v prevádzke 1.7.-31.7. forma denného tábora so stravou, potom podľa záujmu, 
ZŠ I. Bukovčana 3 – v prevádzke od 1.7.-24.7. forma denného tábora so stravou, potom podľa záujmu. 
 

 

K bodu 4. Informácia o nadstavbe a prístavbe I. Bukovčana 3 

 
 Komisia zobrala na vedomie informáciu o nadstavbe a prístavbe ZŠ I. Bukovčana podľa predloženej 
štúdie. Realizácia by mala byť v budúcom roku, nakoľko sa v súčasnosti rieši stavebné povolenie. 
K predloženej štúdii nemali členovia komisie žiadne pripomienky. 
 

 

K bodu 5. Rôzne 

 
a) Na základe predchádzajúcich zasadnutí  sa presúva oslovenie CPPaP na august tohot roka. 
b) Počet zapísaných detí do 1.ročníka je ZŠ P. Horova 16 – 90, ZŠ I. Bukovčana 3 -145, v tomto 

počte sú zahrnuté dvojité zápisy, aj odklady. 
c) Počet zapísaných detí do MŠ je MŠ P. Horova 3 – 160 detí a MŠ M. Marečka 20 – 90 detí. 
d) Na základe žiadosti obce Marianka a okresného úradu, vytvára mestská časť spoločný obvod pre 

deti z obce Marianka pre 5.ročník na 1 školský rok. 
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e) Z dôvodu zvýšenia životného minima pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 
na 98,08 eura mesačne sa bude meniť poplatok za mš a škd, podľa platného VZN z 24,-€ na 
24,52 €, od 1.7.2020. 

f) P.Janatová poskytla informácie zo stretnutia so zástupcami Duálnej akadémie J.Jonáša, ktorí sa 
stretnú aj s riaditeľmi zš 11.6.2020, pričom by mali riešiť možnú spoluprácu. 

 
          III. 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18,30 hod. zasadnutie komisie ukončil. 
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 
Zapísal 

 
Mgr.Miroslava Síthová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Beata Janatová 

 

 


