
ZÁPISNICA č. 4/2020 
 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 5. októbra 2020 
NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 
 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Mgr. 
Janette Ivanová, Mgr. Ivan Pružinec, Ing. Lucia Valachovičová 
 
Neprítomní: Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. Karin Remišová, Marián Takáč – vzdanie sa 
funkcie poslanca 
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.10 h 
 
P r o g r a m: 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie návrhu programu. 
2. Informácia o prijímaní a počte detí v materských školách šk. rok 2020/2021- aktuálne 

počty. 
3. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na šk. rok 2020/2021 – 

aktuálne počty 
4. Informácia o dopade mimoriadnej situácie (COVID 19) na rozpočet základných škôl 

a materských škôl. 
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Bulka  o.z. 
5a. Žiadosť o poskytnutie dotácie – ABCedu pre vzdelanie o. z. 
6. Rôzne 
7. Záver 
Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie 
a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie program zasadnutia komisie školstva 
a mládeže a doplnila do programu bod. 5a-  Žiadosť o poskytnutie dotácie ABCedu pre 
vzdelanie o.z. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6           za: 6         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bod 2,3 
 
Vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu Mgr. Marta Jurkovičová informovala 
o zápise do prvých ročníkov základných škôl a o priebehu zápisu detí do materských škôl 
v mestskej časti. Do základných škôl do prvého ročníka bolo prijatých 318 žiakov. 
V školskom roku 2020/2021 sme otvorili 14 tried. Všetky deti s trvalým pobytom v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, ktoré boli na zápise boli  prijaté. 
Do materských škôl bolo prijatých v šk. roku 2020/2021 - 260 detí, celkovo navštevuje 
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 1 074 detí z toho je 376 detí, ktoré 
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prednostne sa prijímali deti- 



predškoláci, deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.8.2020 a súrodenci detí, ktoré už navštevujú 
materskú školu a deti.   
  
K bodu 4 
 
Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 základné školy a materské 
školy sa riadia pri výchovno-vzdelávacom procese usmerneniami vydanými MŠVVaŠ SR 
a opatreniami vydanými RÚVZ. V prevádzke sú všetky školy, na týždeň bola zatvorená (v 
karanténe ) MŠ Fedákova  a jedna trieda 5. C v ZŠ Pri kríži 11.  
 
K bodu 5 
 
Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie Bulka, o.z.  
s prihliadnutím na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 
a zrušením akýchkoľvek aktivít mimo výchovno-vzdelávací proces.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže na základe hore uvedených dôvodov neodporúča schváliť 
žiadosť o poskytnutie dotácie Bulka o.z. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6           za: 3         proti: 2         zdržal sa: 1 
 
K bodu 5a 
 
Komisia školstva a mládeže prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie ABCedu pre vzdelanie 
o. z.  s prihliadnutím na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 
a zrušením akýchkoľvek aktivít mimo výchovno-vzdelávací proces.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže na základe hore uvedených dôvodov neodporúča schváliť 
žiadosť o poskytnutie dotácie ABCedu pre vzdelanie Bulka o.z. 
 
Hlasovanie: prítomní: 6           za: 6         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
 
Od budúceho školského roka je potrebné vytvoriť elokované pracovisko pri niektorej z našich 
základných škôl cca 3-4 triedy (zvýšiť kapacitu škôl), nakoľko je zvýšený počet detí s trvalým 
pobytom v mestskej časti (nová výstavba bytov) – informovala vedúca školstva, vzdelávania 
a športu. 
 
 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 
a tajomníčke za prípravu materiálov. 
 
Bratislava 6. októbra 2020 
 
 
Zapísala: Mgr. Marta Jurkovičová                                      Overil: Mgr. Marian Podrazil 
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 
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