
ZÁPISNICA č. 1/2022 
 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže 
zo dňa 7. marca 2022 

 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. Katarína Cigáňová, Ing. Lucia 
Valachovičová, Mgr. Janette Ivanová, Mgr. Ivan Pružinec, Mgr. Karin Remišová 
 
Neprítomní: Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Mgr. Marcel Burkert– ospravedlnení  
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.00 h 
 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ../2022, 

ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

3. Informácia o prijímaní detí do materských škôl  šk.rok 2022/2023. 
4. Informácia o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl  šk. roku 2022/2023  
5. Informácia o prevádzke materských a základných škôl v školskom roku 2021/2022 počas 

pandémie (v dôsledku COVID19). 
6. Rôzne 

 
 
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 schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže  
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bod 2 
Komisia školstva a mládeže  prerokovala predložený návrh VZN , ktorým sa určujú spádové 
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti 
s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne 
vzdelávanie a  odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
VZN schváliť tak ako je uvedené v materiáli.  
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
 



K bod 3 
O zápise detí do materských škôl, ktorý bude prebiehať v mesiaci máj, informovala vedúca 
oddelenia školstva. V tomto roku máme 377 predškolákov, žiadosť o pokračovanie 
v predprimárnom vzdelávaní (odklad ) bude mať cca 50 detí. Predpokladá sa , že budú prijaté 
všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2022 a majú trvalý pobyt v Dúbravke. Komisia 
zobrala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0          zdržal sa: 0 
 
  
K bodu 4 
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl bude v dňoch 20. a 21. apríla za osobnej prítomnosti 
detí. Otvoríme cca 12 – 13 tried čo predstavuje 300 až 325 prvákov. Komisia zobrala informáciu 
na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0          zdržal sa: 0 
 
K bodu 5  
Pani riaditeľka Mgr. Janette Ivanová informovala o situácii v materských školách počas 
pandémie. Momentálne je veľa detí pozitívnych na COVID. Personál i  napriek zaočkovanosti 
sa tiež nevyhol karanténe a PN. Prevádzka bola na všetkých materských školách prispôsobená 
situácii. 
 
 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 
a tajomníčke za prípravu materiálov. 
 
 
 
Bratislava 8.marca 2022 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Marta Jurkovičová                                      Overil: Mgr. Marian Podrazil,v.r.  
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 


