
Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktoré sa konalo dňa 15. 06. 2020 v miestnosti č. 208 Miestneho úradu 

Prít01m1í členovia KOVM: Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. mi. Dana Kleinert, Mgr. Anna 
Dojčánová, Mgr. Ondrej Dostál, MUDr. Peter Osuský 

Neprítonmí členovia KOVM: -

Prizvaní/hostia: JUDr. Michal Sygút 

Program: 

Otvorenie zasadnutia komisie 

1. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/202 1 

2. Informácia o predbežnom počte prijatých detí do 1. ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 
2020/2021 

3. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie júl - december 2020 

4. Rôzne 

Ukončenie zasadnutia komisie 

Začiatok rokovania: 16.00 h 

Priebeh rokovania: 
Predsedriíčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „komisia"), Mgr. Petra Hitková, PhD., privítala prít01m1ých 
na zasadnutí a predstavila jednotlivé body programu. Žiadala o doplnenie v bode rôzne: a) 
Informácia o podnete z 18.05 .2020; b) Prevádzka materských škôl v letných mesiacoch júl 
a august 2020. Komisia bola s počtom 5 prítomných členov uznášania schopná. 

K bodu 1.) 
JUDr. Michal Sygút podal informáciu o predbežnom počte prijatých detí do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021 . 
Ak dieťa po dovfšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej 
školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden 
školský rok a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti Zákonného zástupcu 
je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 
Podľa uvedeného ustanovenia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky bez 
aktívneho úkonu zákonného zástupcu rozhodnúť nemožno. V zmysle platnej legislatívy 
zákonný zástupca dieťaťa oznámi materskej škole, ktorú dieťa navštevuje, že dieťa bude mať 
odklad povinnej školskej dochádzky najneskôr do 15. júna. Kvôli pm1démii COVID 19 sa 
termín posunul až do 15. augusta 2020. Riaditeľky materských škôl nemajú od všetkých 



ákonných zástupcov detí výstup o odklade povinnej školskej dochádzky, z toho dôvodu sú 
očty len predbežné. 
Jznesenie č. 1 
:omisia pre vzdelávanie, mládež a špmi berie na vedomie informáciu o predbežnom počte 
1rijatých detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
,1esto na školský rok 2020/2021 bez pripomienok. 
Ilasovanie: 
1rítomní: 5 
~a: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

(bodu 2.) 
/edúci oddelenia školstva informoval čl enov komisie o predbežnom počte prijatých detí do 1. 

očníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 

:kolský rok 2020/202 1. V mestskej časti prebieha veľká výstavba bytových domov, z toho 

lôvodu je potrebné upraviť VZN č. 4/2018 o mčení školských obvodov základných škôl 

1 zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

]znesenie č. 2 
(omisia pre vzdelávanie, mládež a šport berie na vedomie infmmáciu o predbežnom počte 

Jrijatých detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

3ratislava-Staré Mesto na školský rok 2020/2021 bez pripomienok. 

Hlasovanie: 
?rítomní: 5 
Z.a: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3.) 
Predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport navrhla členom komisie termíny 

zasadnutí KOVM na obdobie júl - december 2020. V mesiaci júl, august a december 2020 sa 

zasadnutie komisie neuskutoč1ú. 

Schválené tenníny zasadnutí KOVM: 

21. september 2020 o 14.00 hod. 

19. október 2020 o 15.00 hod. 

30. november o 15.00 hod. 

Uznesenie č. 3 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport schválila te1míny zasadnutí KOVM na obdobie júl -
december 2020 bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 4.) 
a) Predsed1účka komisie oboznámila členov o podnete z 18. mája 2020, ktorý bol elektronicky 
zaslaný poslancom mestské'.i časti Bratislava-Staré Mesto. Navrhla, aby sa na základe podnetu 



Uznesenie č. 4 a) 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport na základe podnetu z 18. mája 2020 navrhuje 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poveriť kontrolóra mestskej 
časti vykonať finančnú kontrolu v Základnej škole, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

b) Vedúci oddelenia školstva prítomných členov informoval o prevádzke materských škôl 
v mesiacoch júl a august 2020. Počas prerušenia prevádzky materských škôl budú deti 
sústredené v nasledovných materských školách: 

Júl: 
1. Materská škola, Gorazdova 6, Bratislava 
2. Materská škola, Grässlingová 48, Bratislava 
3. Materská škola, Kuzmányho 9, Bratislava 
4. Materská škola- Óvoda, Ulica 29. augusta 6, Bratislava 
5. Materská škola, Šulekova 35, Bratislava 
6. Materská škola, Timrnvina 8, Bratislava 
7. Materská škola, Vazovova 16, Bratislava 
8. Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava 

August: 
1. Materská škola, Búdková cesta 21, Bratislava 
2. Materská škola, Javorinská 9, Bratislava 
3. Materská škola, Myjavská 22, Bratislava 
4. Materská škola, Šulekova 35, Bratislava 

Uznesenie č. 4 b) 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport navrhuje vedúcemu oddelenia školstva, aby bolo v júli 
otvorených 1 O materských škôl a v auguste 9 materských škôl (tie, ktoré neboli v prevádzke v 
mesiaci júl). Ide o materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5 
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O 

Po diskusii Mgr. Petra Hitková, PhD. prítomným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila. 

Ukončenie rokovania: 1 7.40 h 

Zapísala: ~ f 
Mgr. Ľubica Hor~~ 

1 

Jl;J 
Mgr. Petra Hitková, PhD. 
predsedníčka komisie 


