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Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 28.04.2021 

 
Miesto zasadnutia ZŠ P. Horova 16 
Začiatok  17,00 hod. 
Ukončenie 18,00 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 Návrat detí do škôl  
2 Zápis do 1.ročníka 
3 Povinné predprimárne vzdelávanie 
4 Rôzne 

 
II. 

Prerokovanie bodov programu 
 
K bodu 1.    Návrat detí do škôl 
  
Komisia zobrala na vedomie organizáciu nástupu detí a žiakov do materských 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. Tieto dokumenty sú zverejnené na stránke : 
https://www.minedu.sk/ 
https://www.devinskanovaves.sk/ 
a na jednotlivých stránkach materských a základných škôl. 
Rodičia sú informovaní zasielaním emailových správ. 
Na ZŠ I. Bukovčana je naplnenosť na úrovní 92% a na ZŠ P. Horova 1.st. 85% – 90% , 2.st. 90-%-96%. 
Materské škôlky sú otvorené v štandardnom režime bez zberných tried, s vysokou účasťou detí. 
Podnety od rodičov boli 2, ktoré riešili základné školy v spolupráci so zriaďovateľom.V školách prebieha 
adaptačný proces, príprava na prijímacie pohovory. 
 

 
K bodu 2.   Zápis do 1.ročníka 
 
Zápis do základných škôl prebiehal elektronickou formou. Na ZŠ I. Bukovčana 3 je zapísaných 155 detí 
a na ZŠ P. Horova 16 je zapísaných 88 detí. Po porovnaní zoznamov sa zistili dvojité zápisy, ktoré školy 
vyriešili. Do škôl budú uprednostňované deti s trvalým bydliskom v Devínskej Novej Vsi. 
K rozširovaniu kapacít škôl je vydané v súčasnosti stavebné povolenie na prístavbu a nadstavbu ZŠ I. 
Bukovčana 3. 
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K bodu 3.   Povinné predprimárne vzdelávanie 
 
Zmenou legislatívy od 1.1.2021 sa stáva pre päťročné deti predprimárne vzdelávanie povinné. Počet detí 
v mestskej časti , ktorých sa táto skutočnosť týka, je približne 230. Údaj sa mení vzhľadom na zmeny 
bydliska obyvateľov. Do MŠ P. Horova je možné prijať 130 detí a na M. Marečka 91 detí. Počet prijímaných 
detí je ovplyvnený počtom detí, ktorým bude odložená povinná školská dochádzka.Prijímanie detí bude od 
3.5.2021 do 7.5.2021. Informácie sú zverejnené na webe mestskej časti ako aj na škôlkach. V súvislosti 
s nárastom bytovej výstavby očakávame väčší nápor na umiestnenie detí do materských škôl.V tejto 
súvislosti si škôlky upravia kritéria na prijatie dieťaťa. 
 
 
K bodu 4.   Rôzne 
  

a) Informácia o letnej prevádzke materských škôl je zverejnená na ich weobových stránkach 
a bude zverejnená aj na stránke MČ. 

b) Počas letných prázdnin( prvé 2 týždne v júli 2021) bude možnosť navštevovať ŠKD na ZŠ P. 
Horova aj I.Bukovčana 3.  

c) V priestoroch základných škôl, respektíve ich areálov budú aj denné tábory, ktorých ponuku 
zverejnia na webe. 

d) Pre možnosť zvýšenia kapacity MŠ M. Marečka 16 (zmena pôvodnej telocvične na triedu) 
bolo vydané súhlasné stanovisko RÚVZ s podmienkou doplnenia sociálnych zariadení ( 2 
WC). Predseda komisie požiada MU o zabezpečenie tejto úpravy s termínom realizácie 
najneskôr v čase uzatvorenia prevádzky – začiatkom mesiaca august 2021. 
 
 

                   III. 
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 18,00 hod. zasadnutie komisie ukončil. 
 
 Titl., meno a priezvisko Podpis 
 
Zapísal 

 
Mgr.Miroslava Síthová 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Beata Janatová 

 

 


