
1 

 

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 26.08.2020 

 

Miesto zasadnutia ZŠ I. Bukovčana 3 

Začiatok  17,00 hod. 

Ukončenie 18,15hod. 

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 1.9.2020  

2 Podnet občana  k prevádzke tenisových kurtov 

3 Rôzne 

 
II. 

Prerokovanie bodov programu 
 

K bodu 1. Otvorenie škôl k 1.9.2020 

  
Komisia zobrala na vedomie organizáciu otvárania materských škôl a základných škôl. 
Riaditelia základných a materských škôl  sa riadia pokynmi z  nasledovných dokumentov vydaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky 

a) https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/ 
b) https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/ 
c) https://www.ucimenadialku.sk/ 
d) http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=1

44 
e) http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-

odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-
ncov&Itemid=153 

 
K danej problematike prebehla diskusia, pričom riaditelia nevzniesli žiadne požiadavky na MČ. 

 

K bodu 2. Podnet občana  k prevádzke tenisových kurtov 

 
Na základe podnetu občana, prevádzkovateľ tenisových kurtov podal nasledovné vysvetlenie: 
 

- prevádzka tenisových kurtov je sezónna záležitosť, závislá na počasí, 
- členovia tenisového klubu boli upozornení na nevhodné správanie počas hry, 
- na oplotení areálu sú upozornenia o správaní sa na tenisových kurtoch,  
- prevádzkovateľ je počas prenájmu tenisových kurtov väčšinu času prítomný a k dispozícii na riešenie 

prípadných problémov,  
- prevádzka kurtov začína o 9,00 hod ( ojedinele od 8,00) do 20,30, pričom v čase obeda a vysokých 

teplôt sa  kurty nevyužívajú, 
- prevádzkovateľ poskytol telefonne číslo, v prípade, že bude problém s hráčmi je možné ho 

kontaktovať,  

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/
https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20202021/
https://www.ucimenadialku.sk/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
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- odporúča zaznamenávať si dni a časy, v ktorých sa problém vyskytol, z dôvodu konkretizácie osôb, 
ktoré ho spôsobili a tiež pre možnosť riešenia, 

- je ochotný kedykoľvek riešiť konkrétny problém, avšak nesúhlasí s tvrdením, že by prevádzka kurtov 
súvisle, celé dni spôsobovala nadmernú hlučnosť alebo používanie vulgariznov jej užívateľmi.  
 

K podnetu občana sa vyjadrila aj p. riaditeľka  ZŠ, že nerozumie ako môže sťažovateľ uvádzať niektoré 
skutočnosti v sťažnosti pretože: 

- už vyše roka sa neprenajímajú triedy na hudobné nácviky ZUŠ,   
- neorganizovalo sa žiadne hromadné podujatie, 
- skatepark pri dohľadovom centre takisto nie je v prevádzke, 
- k ojedinelým prípadom zvýšenej hlučnosti bola privolaná hliadka mestskej polície, ktorá tieto 

porušenia riešila individuálne. 
 

Prebehla diskusia obsahu skutočností uvedených v predloženom podnete a o možných opatreniach. Komisia 
aj vzhľadom na nekonkrétne a neaktuálne tvrdenia v podnete, odporúča riešiť konkrétne problémy s 
prevádzkovateľom kurtov a odpovedať na podnet občana s podanými vysvetleniami. 

 

K bodu 3. Rôzne 

 
a) informácia k „obedom zadarmo“ – ostáva v platnosti súčasná legislatíva, avizovaná zmena by 

mala nastať k 1.1.2021, 

b) základné školy sa úspešne zapojili  do  národného projektu „Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II“ a tým získali finančné prostriedky na asistenta učiteľa 
a vytvorenie inkluzívneho tímu, 

c) p.Janatová informovala o dopadoch COVID 19 na rozpočet mestskej časti,  
d) školy boli informované o možných voľnočasových aktivitách pre deti a žiakov.  

    
                   III. 

Záver 
 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18,15 hod. zasadnutie komisie ukončil. 
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 
Zapísal 

 
Mgr.Miroslava Síthová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Beata Janatová 

 

 


