
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Dátum zasadnutia: 14.04.2021 online zoom 
 
 
Členovia komisie:              Mária Šebíková, predseda 
    Ing. Ivan Bošňák, podpredseda 
                                           Ľubica Špányiová, tajomníčka                                                     
    PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ  
    Mgr. Jana Krettová 
    Miloslav Sajan 
    RNDr. Jarmila Požgayová 
    Mgr. Martina Šujanová 
    Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
 
Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta 
    Mgr. Barbora Besedičová, kultúrny referent 
                                          Mgr. Miroslava Ryšková, referent komunikácie s verejnosťou  
                                             
 
Program rokovania: 
 

1.Otvorenie, privítanie 
2.Sumár ocenení pedagógovia, ocenený žiak 
3.Vyhodnotenie zápisu do 1.ročníka a organizácia/vývoj počtu žiakov v 
nasledujúcich rokoch 
4.Vyučovanie - informácia o spôsobe výučby v ZŠ 
5.Návrh od občana na zriadenie náučného chodníka 
6.Letný ŠKD  
7.Deň detí 
8.Rôzne 

     9.Záver 
 

 
1.Otvorenie, privítanie 
- pani Šebíková privítala členov školskej komisie a jej hostí resp. zástupcov za Miestny  

úrad, zhrnula program, ktorý sa bude preberať a vyžiadala si súhlas na nahrávanie 
z dôvodu vyhotovenia zápisnice.  

 
 
 
2. Sumár ocenení pedagógovia, ocenený žiak 
- 29.3.2021 boli v rámci Dňa učiteľov ocenení 3 učitelia, dvaja učitelia zo ZŠ (Mgr.  
Lucia Poliakova 2.stupeň, Mgr. Katarína Bočkayová, 1.stupeň) a jeden učiteľ z MŠ 

(Viera Mazáčková), z dôvodu pandemických opatrení sa tradičná oslava nekonala. 
- škola podala návrh primátorovi na ocenenie žiaka ZŠ Hargašova Mareka Kulišeka     

(laureát Slávika Slovenska) za r.2019 a 2020 z dôvodu, že sa za tieto roky 
neuskutočnilo oceňovanie žiakov (čaká sa.na potvrdenie nominácie od primátora)  

 
 
 
 
 
 



3. Vyhodnotenie zápisu do 1.ročníka a organizácia/vývoj počtu žiakov v 
nasledujúcich rokoch 
 
a) Vyhodnotenie zápisu do 1.ročníka 
- zápis do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa konal elektronicky vzhľadom na 

pretrvávajúcu pandémiu v termíne 09.04.2021 a 10.04.2021. Prihláška bola sprístupnená 
rodičom už 08.04.2021. 

- elektronický zápis do 1.ročníka bol ukončený. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude 
rodičom oznámené do 15.06.2021.  

 

Celkové výsledky 
Spolu podalo el. zápis :114 detí 
(chlapcov 71, dievčat 43) 
Z toho:  
- pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní (odklad): 14 detí  
- predčasné zaškolenie: 3 deti 
- ŠKD: 103 detí   

 
Záhorská Bystrica – trvalý pobyt:  
Spolu: 98 detí  
Z toho: 
- pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní (odklad): 13 detí  
- ŠKD: 85 detí  
 
Bez trvalého pobytu/mimo ZB: 
Mimo ZB: 16 detí 
Z toho: 
- pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní (odklad): 1 dieťa 
- ŠKD: 15 detí   
 

Z celkového počtu vychádza 5 tried, po odrátaní pokračujúcich v predprimárnom 
vzdelávaní (odklad) a bez mimo bystrických vychádzajú 4 triedy 1.ročníka ZŠ.  
 

b) Organizácia/vývoj/prognóza počtu žiakov v nasledujúcich rokoch 
- skutočnosť v školskom roku dnes 2020/2021 (viď. tabuľka) 
- odhad na budúci školský rok 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (viď. tabuľka) 

Orientačný 
vývoj:

 



- rozšírenie kapacít ZŠ je nadstavba školskej jedálne a jej zväčšenie, čo zvýši počet tried 
o 6 nových + 2 existujúce čo je spolu 8 tried. Verejné obstarávanie prebieha, výzva na 
eurofondy, mala byť/má byť vyhlásená teraz v apríli 2021. Od vyhlásenia/potvrdenia výzvy 
sa môže v priebehu 2 mesiacov začať realizácia, aby v priebehu jari od 2022 sme mali 8 
tried.  

Toto obdobie (cca 6 mesiacov) kým by bola dokončená nadstavba sa vykryje náhradnými 
priestormi. Návrh je zatiaľ 2 triedy 1. stupňa v budove MŠ a 1. trieda MŠ v knižnici 
v starom úrade, kde je na to všetko potrebné ako i vonkajší priestor ( projekt je predbežne 
vyhotovený).  

MŠ je naplnená na 100% a ZŠ využíva všetky dostupné možnosti, ako sú napr. rotujúce 
triedy, počítačová učebňa, prírodovedná učebňa a iné, aby sa využila max. kapacita ZŠ. 

Dlhodobý plán MČ BA-ZB , ráta s rozšírením ZŠ a MŠ v priebehu 3 - 4 rokov v priestoroch 
bývalého SOU/Elektrovod. Snahou MČ BA ZB ako aj všetkých poslancov je hľadať 
riešenia, aby sme všetkých záujemcov, ktorí chcú zo ZB, uspokojili.  

Sú vítané návrhy a názory od šk. komisie/poslancov ako vylepšiť danú situáciu resp. zvýšiť 
kapacitu ZŠ a MŠ a naďalej sa tým bude šk. komisia zaoberať.  

4. Vyučovanie - informácia o spôsobe výučby v ZŠ  
 
- od 26.10.2020 - 2.stupeň distančné vyučovanie 
- do vianočných prázdnin 1. stupeň prezenčne, od 11.01.2021 do 19.03.2021 - 1.stupeň  

distančné vyučovanie  
- od 08.03.2021 prezenčne 1.stupeň – deti rodičov z kritickej infraštruktúry 

(prihlásilo sa 30 detí, nastúpilo len 8 detí prvý týždeň a druhý týždeň  len 12-13 detí)  
- od 22.03.2021 prezenčne 1.stupeň – deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, čo 

nemajú možnosť pracovať z domu, nastúpilo až 79-85% detí.  
    
- od 12.4.2021 sa obnovilo prezenčné školské vyučovanie na základe Rozhodnutia 

ministerstva školstva pre žiakov 1.stupňa a pre deti materskej školy všetkých rodičov. 
 
Podmienkou je odovzdanie čestného vyhlásenia, v ktorom zákonný zástupca potvrdí 
platnosť negatívneho testu alebo výnimky z testovania. (kópiu testu nevyžadujeme, iba k 
nahliadnutiu).  
 
- od 19.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie na základe Rozhodnutia ministerstva 

školstva pre 8. a 9. ročník. 
Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je preukázanie sa negatívnym testom 
žiakov  a aj zákonných zástupcov (kloktacie, antigénové, PCR testy) alebo preukázanie sa 
výnimkou z testovania. 
 
Nie všetci rodičia súhlasia s preukazovaním sa negatívnym testom a s testovaním ako 
samotným.  
Nie je však  úlohou zriaďovateľa, ani školy obhajovať alebo rozporovať nariadenia štátu 
alebo akékoľvek prijaté normy či zákony nižšieho rádu. Škola sa musí riadiť a plniť 
nariadeniami a usmerneniami štátu. Rodič môže opakovane dieťa ospravedlniť 
z prezenčného vyučovania.  
 
Stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v školách 
a s obnovením prevádzky školských zariadení 
 
- ŠKD je otvorený pre 1.-3.ročník, deti sa nepremiešavajú.  
 
 

https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19267.pdf


5. Návrh od občana na zriadenie náučného chodníka a vodná fontána na námestí  
 

- V danej situácii, ako sú pandemické dôvody, už stanovený rozpočet na daný rok a 
umiestnenie na pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je vždy MČ BA ZB, to nie je 
možné. V najbližšej dobe je v danej lokalite plánovaná výstavba vodojemu, z tohto 
hľadiska to tiež nie je aktuálne.  

- Šk. komisia ďakujem za podnety od občanov a v budúcnosti by ich rada realizovala 
napríklad pri výstavbe areálu Elektrovodu za pomoci OZ ZB, alebo ďalších 
sponzorov alebo, ak bude možnosť získať navyše finančné prostriedky. 

 

  
 
 
6. Letný ŠKD  
 -  v minulom roku bol veľký záujem o letný ŠKD, prihlásilo sa vyše cca 50 detí, nakoniec 

chodilo len 30 detí.  
 -  ak by škola niečo podobné plánovala, resp. sa plánuje i v tomto roku 2021, je potrebné 

urobiť v prvom rade prieskum, či by bol reálny záujem a následne zabezpečiť  
dostatočný počet pedagogického personálu (vychovávateliek).  

 
7. Deň detí 
-  DOD je zatiaľ koncepčne v štádiu plánovania, bude závisieť od uvoľňovania opatrení 
kvôli pandémii, termín bol po dohode a zvážení pandemickej situácie posunutý na druhú 
polovicu júna ( 18.6.2021/25.6.2021).  
-  DOD je plánované v areáli bývalého SOU/Elektrovod, kde budú rôzne atrakcie (kryt, 
stolný tenis, rôzne hry, hudobný program a iné), rodičia sa zoznámia s areálom, kde by 
mala v budúcnosti byť nová škola/škôlka, doprava by mala byť tiež zabezpečená.  
Podrobné informácie sa prerokujú na zasadnutí šk. komisie v máji 2021, podľa podmienok 
pandemického uvoľňovania a možnosti konania hromadných podujatí. Stále je 
i pravdepodobnosť, že sa neuskutoční, resp. uskutoční v užšom režime. Rodičia ako 
i občania ZB budú včas informovaní. 
 
 
 



8. Rôzne  
MŠ ako prebiehalo fungovanie počas pandémie.  
- otvorená od druhej polovice januára 2021 pre rodičov kritickej infraštruktúry, kde bolo 

od 17 do 22 detí.  
- 8 dní pred Veľkou nocou sa otvorila MŠ aj  pre predškolákov a kritickú infraštruktúru, 
- od 12.04.2021 sa otvorilo pre všetky deti, kde bola naplnenosť 78% a neskôr až 81%. 
 
Zápis do MŠ bude prebiehať od 03.05.2021 do 07.05.2021 len elektronicky tak ako do ZŠ 
a osobne od 10.05.2021 do 14.05.2021 sa budú overovať údaje, kde musia rodičia už aj 
priniesť potvrdenie od lekára.    
MŠ pre tento šk. rok. musí rozhodnúť do 15.06.2021 o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.   
 
Od 01.09.2022 je povinná šk. dochádzka u predškolákov, tieto deti budú plniť prvý rok šk. 
dochádzky. Rozhodnutia pre rodičov budú spadať do správneho poriadku. V podstate sa 
nič meniť nebude, pretože naša MŠ už pár rokov uprednostňuje prijatie najstarších detí.   
 
9. Záver 
Poďakovanie členom šk. komisii a následné ukončenie.  
 
Zúčastnili sa a vzali na vedomie: 8 
 
zapísala: Ľubica Špányiová 
kontrola: Mária Šebíková, predseda komisie  
 

 
    


