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Po prípade Lucky, ktorá dva roky nikomu nechýbala v škole, už skontrolujú prvákov  

Každý rok sa objavia prípady detí, ktoré rodičia nenahlásia do žiadnej školy. V Bratislave 
"stratených" školákov nehľadali, aj keď mali.  

BRATISLAVA. Tri roky ukrývala matka s otčimom mŕtvolu Lucky v jednom z bytov v bratislavskom 
Ružinove. Na smrť utýrané dievčatko vlani v septembri náhodou objavila v izbe polícia. Prípad odhalil 
aj zlyhania samospráv, ktoré neplnili zákon a nezisťovali, či školopovinné deti skutočne nastúpia do 
prvej triedy.  

Ružinov takto neprišiel na Lucku, ktorú matka do žiadnej školy neprihlásila. Keď jej telo našli 
policajti, mala už dva roky písať domáce úlohy.  

Bratislavská mestská časť Ružinov sa z prípadu poučila a sľubuje preskúmať, či všetci prváci 
skutočne zasadnú do lavíc. "Po 15. septembri zozbierame z našich základných škôl zoznamy detí, 
ktoré nastúpili do prvých ročníkov. Tieto porovnáme so zoznamami z evidencie obyvateľstva," vraví 
hovorkyňa Ružinova Miroslava Štrosová.  

Ak natrafia na dieťa, ktoré nikam nechodí, upozornia úrad práce, prípadne políciu.  

Pred rokom nemožné  

Ružinov ešte vlani tvrdil, že nedokáže vypátrať dieťa, ktoré sa vyhýba škole, pretože rodičia s 
trvalým pobytom v Ružinove môžu dieťa nahlásiť do školy v inej mestskej časti Bratislavy alebo inde 
na Slovensku a o tých prehľad nemajú.  

Podobne reagovalo bratislavské Staré Mesto. Dnes rovnako ako Ružinov hovorí, že si dá na 
"stratených" prvákov pozor. "Ak je žiak zapísaný do inej ako spádovej školy, jej riaditeľ to oznámi 
riaditeľovi školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko," vraví Alexandra Obuchová zo 
Starého Mesta.  

Rovnako bude postupovať aj Petržalka a mestská časť Nové Mesto, ktoré pred rokom takisto 
vravelo, že kontrola malých školákov sa robiť nedá pre obmedzený prístup do registra obyvateľov.  

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý teraz vydal pokyn, aby školské oddelenie po nástupe prvákov 
v septembri porovnalo zoznamy zo škôl s databázou z ohlasovne trvalého pobytu. "Rodičov detí, ktoré 
vyskočia, že nenastúpili do školy, budeme kontaktovať," pridáva Kusého hovorca Marek Tettinger.  

Pokuty pre rodičov  

Obce a mestá majú už desať rokov zisťovať, či rodičia zapísali školopovinné dieťa do školy. "Zákon 
jasne stanovuje povinnosti škôl a zriaďovateľov. Od samospráv očakáva dôslednosť pri ich realizácii," 
napísal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák. Samosprávy majú trestať rodičov ignorantov. Za 
takýto priestupok môžu dať pokutu 331 eur.  

Koľkých rodičov ročne potrestajú, sa centrálne neeviduje.  

Napríklad Mestský úrad v Trenčíne už roky porovnáva zoznamy šesťročných detí z evidencie 
obyvateľstva s tými zo škôl. Ročne odhalia päť detí, s ktorými rodičia neboli na zápise. Píšu im 
doporučený list, aby oznámili, v ktorej škole je ich dieťa, respektíve oznámili dôvod, prečo do školy 
nenastúpilo.  

V Revúcej sa ročne objavia jeden - dva prípady. Po výzve rodičia väčšinou zapíšu deti do školy. Ak 
nie, píšu polícii, aby riešila zanedbanie povinnej školskej dochádzky.  

Ukazujú na Čaploviča  

Mestská časť Petržalka pripomína, že pátranie po "stratených" školákoch by samosprávam 
zjednodušil sľubovaný Rezortný informačný systém. "Má obsahovať kompletnú databázu detí, žiakov 
a študentov navštevujúcich materské, základné, stredné aj vysoké školy," podotkla jej hovorkyňa 
Michaela Platznerová.  

Matka utýranej Lucie až do objavenia mŕtvoly poberala rodinné prídavky. Ministerstvo práce 
nedávno navrhlo novelu, no neprišlo s opatrením, aby tomu zabránilo. Rodičia budú každoročne 
predkladať potvrdenie o návšteve školy, až keď deti skončia povinnú školskú dochádzku.  

-----  

Text k obr.:  

Kto chýba, bude sa pýtať aj sociálka.  

 


