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Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 8.6.2022 

 

Miesto zasadnutia ZŠ I. Bukovčana 3 

Začiatok  17,00 hod. 

Ukončenie 17,45 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 ZŠ -  počet zapísaných detí do 1.ročníkov 

2 MŠ -  počet prijatých detí na predprimárne vzdelávanie 

3 Rôzne 

 
II. 

Prerokovanie bodov programu 
 

K bodu 1.    ZŠ počet zapísaných detí 

 
ZŠ I. Bukovčana – počet zapísaných detí 156, z toho prijatých 126.  
ZŠ P. Horova 16 – počet zapísaných detí 98, z toho prijatých 75. 
Dôvody neprijatia detí : 
Mimo spádovú oblasť, pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

 

K bodu 2.   MŠ -  počet prijatých detí na predprimárne vzdelávanie 

 
MŠ P. Horova 3 – počet prijatých detí 120. 
MŠ M. Marečka 20 – počet prijatých detí 99. 
Povinné predprimárne vzdelávanie si bude plniť 226 detí. 
 

K bodu 3.   Rôzne 

 
Komisia zobrala na vedomie informáciu o : 

a) Povinnom hodnotení riaditeľa školy pedagogickými zamestnancami.Zriaďovateľ vytvoril dotazník na 
základe odporúčaní SKU. Dotazník bude anonymný. 

b) VZN o spáde materskej školy – nadobudlo platnosť 
c) V septembri bude nutné otvoriť VZN o školskom obvode, nakoľko je nutné zaradiť do zoznamu 

novovzniknuté ulice. 
d) Prevádzka materských škôl je uverejnená na stránkach mš.  
e) Na základe zvýšenia cien bude nutné otvoriť VZN o originálnych kompetenciách. 
f) Zmena poplatku v mš, škd- na základe VZN a s tým súvisiacej zmeny- úprava životného minima, 

bude od septembra poplatok 26,75 €. 
g) Informácia k nadstavbe a prístavbe zš I. Bukovčana 3 – upravuje sa technická dokumentácia. 
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                   III. 

Záver 
 
Predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a o 17,45 hod. zasadnutie komisie 
ukončila. 
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 
Zapísal 

 
Mgr.Miroslava Síthová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Beata Janatová 

 

 


