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

_____________________________________________________________________ 

 
 

Dátum stretnutia: 10.6.2020        17.00 hod 

 

Miesto : zborovňa ZŠ Hargašova 5 

 
Členovia komisie – prítomní :          Mgr. Mária Šebíková, predseda 

      Ing. Ivan Bošňák, podpredseda 

                                        PaedDr. Zuzana Kaliariková 

      Mgr. Jana Krettová 

      Miloslav Sajan 
      RNDr. Jarmila Požgayová 
      Mgr. Martina Šujanová 
 
Ospravedlnený :   Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  

                                         
 
Program stretnutia: 

1. Rozhodnutie o určení spoločného školského obvodu - stanovisko 

2. Vyhodnotenie zápisu do MŠ a ZŠ 

3. Organizácia školského roku 2020/2021 

4. Návrh VZN č.3/2020 – stanovisko 

5. Koniec aktuálneho školského roku a informácie o priebehu dištančného vzdelávania počas 

prerušeného vyučovania od 10.3.2020 

6. Dostavba / nadstavba budovy školskej jedálne – aktuálny stav projektu 

7. Rôzne 

 

 

 K bodu 1 : Rozhodnutie o určení spoločného školského obvodu – stanovisko 

 

V zákonnej lehote bolo MÚ Záhorská Bystrica podané odvolanie voči Rozhodnutiu o určení spoločného 

školského obvodu s obcou Marianka Odboru školstva Okresného úradu BA. Toto rozhodnutie zo dňa 

11.5.2020 určilo ZŠ Hargašova 5 ako spoločný školský obvod aj pre žiakov 6.-9.roč. ZŠ pre deti s 

trvalým pobytom v Marianke. 

Komisia per rollam ešte v máji 2020 odporučila jednohlasne odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu z 

dôvodu maximálne naplnených kapacít školy. Nových žiakov z Marianky je možné prijať len v prípade, 

ak budeme mať v konkrétnej triede voľné miesto. 

 

  

 K bodu 2 : Vyhodnotenie zápisu do MŠ a ZŠ 
 

Zapísaných do 1.roč.  - september 2020 

spolu: 122 detí 

z toho 

odchod na inú školu : 7 

s trvalým pobytom mimo Záhorskej Bystrice : 14, z nich 7 vybavujú TP v Záhorskej Bystrici 

odklady plnenia povinnej škol. dochádzky : 14 

zostatok : 87 

 

záver 1. ročník – otvoria sa 4 triedy 

 

 



 

Zápis do MŠ 

spolu : 168 detí 

z toho - s trvalým pobytom v ZB : 132  (čiže 36 mimo ZB: Marianka, Stupava) 

 detí s trvalým pobytom, ktorí do septembra dosiahnu vek 3 roky : 103 

 

MŠ môže prijať max. 68 z nich, toto číslo sa ešte môže meniť v súvislosti s odkladmi škol.dochádzky 

príp. prisťahovaní predškoláci 

 

 K bodu 3 : Organizácia školského roku 2020/2021 
 

prvý stupeň – 13 tried, 306 žiakov 

druhý stupeň – 12 tried, 260 žiakov  (ešte otázne počty v 6.roč. - 19 prihlásení na 8 r. gymnáziá) 

počet žiakov v ŠKD – 254 

 

spolu ZŠ – 25 tried, 566 žiakov   

 

personálne zabezpečenie – učiteľov 1.stupňa je potrebný počet, vychovávateľky ŠKD podobne 

aktuálne inzerované potrebné aprobácie : matematika a fyzika, príp. aj geografia a biológia 

 

 

 K bodu 4 : Návrh VZN č.3/2020 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a 

poskytovaných službách na území MČ Ba Záhorská Bystrica – stanovisko komisie 
 

Komisia jednohlasne odporúča nepodporiť zmenu prevádzkovej doby po 22.hod.,najmä u prevádzok v 

bytovom dome a obývanej zóne. 

 

 

 K bodu 5 : Koniec aktuálneho školského roku a informácie o priebehu dištančného 

vzdelávania počas prerušeného vyučovania od 10.3.2020 

 

Ukončenie školského roku  - rozdávanie vysvedčení prebehne štandartne 30.júna 2020. 
 

Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie o prerušení prezenčného vyučovania v školách a školských 

zariadniach v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-

19 v polovici marca 2020. 
 

ZŠ Hargašova realizovala dištančné a zároveň aj online vzdelávanie prostredníctvom školského webu 

Edupage, mailovou / telefonickou komunikáciou, využívaním videokonferenčných platforiem Zoom / 

Skype. 

Dištančné/online vzdelávanie prebiehalo podľa upraveného online rozvrhu jednotlivých tried a 

zadávaním úloh cez Edupage  -  zamerané bolo najmä na hlavné vzdelávacie predmety a obsahy. 

Vyučujúci zároveň komunikovali s rodičmi a triednymi učiteľmi žiakov, ktorí pre rôzne príčiny neboli v 

dostatočnom kontakte. 
 

Po čiastočnom uvoľnení opatrení pre 1.-4.ročník od 1.6.2020 – možnosť dobrovoľne nastúpiť do školy 

využilo 80% rodičov detí 1.stupňa. Vzdelávanie prebieha podľa aktuálnych usmernení Min.školstva a 

Úradu verejného zdravotníctva – organizačné úpravy sú platné po 15.6. 
 

Žiaci 5.-9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, 22.6. 2020 je možný aj ich dobrovoľný nástup 

do školy. Záujem sa aktuálne zisťuje. 

 

 

 K bodu 6 : Dostavba / nadstavba budovy školskej jedálne 

 

Informácie od p. Krajčírovej tlmočila p.Šebíková : 



Projekt nadstavby a prístavby školskej jedálne počíta s navýšením o 8 tried, a tiež rozšírením priestorov 

samotnej jedálne, schodiska a šatní, vytvorením nového vstupu pre stravníkov jedálne. 
 

Projekt získal právoplatné stavebné povolenie 29.5.2020. 
 

Po stretnutí s dodávateľom projektu, firmou zodpovednou za verejné obstarávanie, zástupcami školy, 

zamestnancami úradu a vzájomnom prerokovaní rozpočtu bol projekt zaslaný na kontrolu na BSK ako 

poskytovateľa financií. 

Momentálne sa čaká na vyjadrenie. 

Zatiaľ ešte nebola vypísaná výzva určujúca podmienky poskytnutia dotácie z programu IROP. 
 

Pán Bošňák prítomných informoval o situácií z prístavby školy v Stupave ako aj iných objektoch 

škôl/škôlok s využitím tzv. modulárneho systému. Modulárny stavebný systém odporúča pre rýchly a 

praktický spôsob výstavby a použitia, najmä vzhľadom na neustále rastúce počty žiakov našej mestskej 

časti. 
 
 

 K bodu 7 : Rôzne 

 

Návrh upraviť VZN o paragraf týkajúci sa úľavy poplatku za úhradu nákladov v MŠ a ŠKD pre 

mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronakrízou. 

Niektorí rodičia žiadali proporcionálnu platbu – ide najmä o mesiac marec / resp. aj jún ak nastúpia až 

15.6., nakoľko bol uhradený celý a školské zariadenia zatvorili 10.3. v Bratislavskom kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapísala: Martina Šujanová 

kontrola: Mária Šebíková 

 

 

 

    


