
ZÁZNAM č. 4/2019 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 6. mája 2019 

NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Ing. Lucia 

Valachovičová, Mgr. Janette Ivanová, Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. art. Magdaléna 

Škrovanová, Mgr. Karin Remišová 

Neprítomní: Mgr. Ivan Pružinec  

Hostia: Mgr. Oľga Bošková 

 

Začiatok: 17.00 h, ukončenie 17.50 h 

 

P r o g r a m: 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Informácia o Materskej škole Bullova – PaedDr. Jana Kmeťová 

3. Informácia o Materskej škole Fedákova – Mgr. Oľga Bošková 

4. Rôzne 

5. Záver 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva 

a mládeže. 

  

K bodu 1 

Predseda oboznámil členov s návrhom programu zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 

Ospravedlnil neprítomnú PaedDr. Janu Kmeťovú – poverenú riadením MŠ Bullova z dôvodu 

PN a  predstavil riaditeľku Materskej školy Fedákova, Bratislava – Mgr. Oľgu Boškovú.  

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie bez pripomienok program zasadnutia komisie 

školstva a mládeže. 

Hlasovanie: prítomní: 8        za: 8      proti: 0        zdržal sa: 0 

 



K bodu 2 

Mgr. Oľga Bošková - riaditeľka Materskej školy Fedákova, Bratislava oboznámila členov 

komisie o chode, aktivitách, ale aj problémoch školy napr. so zákonnými zástupcami detí, 

ktorí neakceptujú, že žiadny právny predpis neustanovuje riaditeľovi materskej školy 

povinnosť poskytnúť zákonným zástupcom „náhradnú materskú školu“ toho istého 

zriaďovateľa na celý čas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorú dieťa navštevuje (v  

mesiacoch júl a august). Vyhláška o materskej škole taxatívne určuje, že cez letné prázdniny 

sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného 

čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek ako aj čerpania 

dovolenky zamestnancov. Spolupráca so zriaďovateľom je na veľmi dobrej úrovni. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie Informáciu o Materskej škole Fedákova, 

Bratislava bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 8         za: 8      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

K bod 3 

Predseda komisie informoval členov o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ a počte 

zapísaných detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o počte zapísaných detí do 1. 

ročníka ZŠ a počte zapísaných detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 8        za: 8     proti: 0        zdržal sa: 0 

 

Júnové zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 3. júna 2019 v Centre rodiny na 

Bazovského 6. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

Bratislava 7. máj 2019 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.                               Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r. 

                   tajomníčka komisie                                                    predseda komisie 


