
 

 Zápisnica z 2.  riadneho zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas:  23.03.2022, 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - prostredníctvom online pripojenia 

cez aplikáciu „ZOOM“ meeting  

1. Prihlasovacie údaje: 

     Riadne zasadnutie školskej komisie 

https://us06web.zoom.us/j/87497518837?pwd=K2doak4vNi96RW1lTFA0bWlFcnpQZz09 

Meeting ID: 874 9751 8837 

Passcode: 220481 

 

a) Zoznam členov komisie: Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela 

Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Milan 

Polešenský, Ing. Gros, Mgr. Michal Horváth 

b) Prítomní : 

- podľa predloženej prezenčnej listiny - pripojenie prostredníctvom online 

pripojenia cez „ZOOM“ – pripojených  8 
 (komisia bola uznášania sa schopná) 

c) Tajomníčka komisie: PaedDr. Katarína Brťková 

d) Ospravedlnení vopred: 1 (Ing. Gros) 

e) Prizvaní k materiálom pp. Baumann, Benkovičová  

f) Hostia: Ing. Andrea Garanová 

 

     Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania- p. Kačírek 

2. Návrh zámeru predaja objektu – stavby súp. č. 1221 na pozemku parc. č. 4481 v k.ú. 

Petržalka pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 18, 851 01 Bratislava –  

p. Baumann 

3. Návrh na zmenu predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ  

     A. Karpova, Černyševského 8 Bratislava pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub o.z. –  

p. Baumann 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2 pre TK Petržalka o.z., 

IČO: 30848521 – p. Baumann 

5. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Dudova pre TK Petržalka o.z., IČO: 30848521 – 

p.Baumann 

6. Návrh na prenájom objektu klubovne – bufetu v areáli ZŠ Pankúchova 4 Bratislava, ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa pre alternatíva A, alternatíva B, alternatíva C –  

p. Baumann 

7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA -Petržalka v zmysle VZN 16/2020 – 

vyhodnotenie žiadostí 2022 – p. Benkovičová 

8. Návrh konceptu vzdelávania v ZŠ na území MČ BA- Petržalka – p. Horváth 

9. Informácie o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2022  

učiteľské byty - p. Garanová 

10. Aktuálne informácie o umiestňovaní ukrajinský detí do MŠ a ZŠ – p. Brťková, 

 p .Garanová 

11. Rôzne a diskusia 

12. Záver rokovania  

https://us06web.zoom.us/j/87497518837?pwd=K2doak4vNi96RW1lTFA0bWlFcnpQZz09


 

K bodu 1   

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

 

Predseda školskej komisie Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. privítal všetkých prítomných na online  

2. riadnom zasadnutí školskej komisie v roku 2022. Predložil na schválenie program 

rokovania,  

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: Doc. Ľuboš Kačírek, 

Mgr. Lenka Bočkayová, David Běhal, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, Milan 

Polešenský, PhDr. Ľudmila Farkašovská ,Mgr. Michal Horváth 

Hlasovanie o programe:            

za:  8 členov 

proti: 0  

zdržalo sa: 0 
 

Program 2.  Riadneho zasadnutia školskej komisie bol schválený. 

 

K bodu 2 

Návrh zámeru predaja objektu – stavby súp. č. 1221 na pozemku parc. č. 4481 v k.ú. 

Petržalka pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 18, 851 01 Bratislava – p. Baumann 

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 
Uznesenie č. 1 
 

 

Návrh uznesenia  
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť  

zámer predaja stavby súp.č.1221 na pozemku registra „C“ KN parc.č. 4481, zapísaná na LV č. 

2644 v k.ú. Petržalka v podiele 1/1 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne 

nám.č.1, 814 71 Bratislava, zverená do správy Stredisku sociálnych služieb Mlynarovičova 23, 

851 03 Bratislava Protokolom č. 3/2005 o zverení správy majetku hlavného mesta SR Bratislavy a 

s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dňa 8.11.2005 pre Súkromnú materskú školu, 

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava, nezisková organizácia, IČO: 42126401, za účelom 

prevádzkovania medzinárodnej materskej a základnej školy 
 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 

Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Michal Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

Hlasovanie:  

Za:  0 členov 

Proti: 5 členov 



Zdržalo sa:  3 pp. Bočkayová, Horváth, Běhal 

 

Záver: Uznesenie  nebolo schválené 

 

K bodu 3 

 

Návrh na zmenu predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova, 

Černyševského 8 Bratislava pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub o.z. – p. Baumann 

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Návrh uznesenia 

 
Školská komisia 

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v á l i ť  

 

 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov zmenu predmetu prenájmu nebytových priestorov, z pôvodných nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa v pavilóne B2, prízemie o celkovej výmere 190 m2 na prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v pavilóne B3, I. nadzemné podlažie o celkovej výmere 

197,2 m2 v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8, 851 01 Bratislava, pre ŠK Slovan Bratislava 

- šachový klub, o.z., Gessayova 2, 852 66 Bratislava IČO: 30815380 za cenu 4,49 Eur/m2/rok, 

celkovo za 885,43 Eur/rok  

Dodatok k zmluve o nájme bude podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie 

stratí platnosť. 
 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 

Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 



K bodu 4 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2 pre TK Petržalka o.z., IČO: 

30848521 – p. Baumann 

 

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

 

 

Návrh uznesenia  
Školská komisia                                                

                                                  o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

                                                    

                                                       schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov, trakt B, suterén o 

výmere 100,74 m2 v objekte Základnej školy Dudova 2, 851 02 Bratislava pre TK Petržalka, o.z., 

Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 30848521 za účelom potrieb tenisovej školy počas športových 

aktivít na dobu určitú od 1.05.2022 do 30.04.2032 za cenu 11,31 Eur/m2/rok celkovo za 1 139,62 

Eur/rok  

Zmluva o nájme pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

 Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 

Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Michal Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 Hlasovanie:  

Za: 7 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  1 p. Fulová 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5 

 

Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Dudova pre TK Petržalka o.z., IČO: 30848521 – 

p.Baumann 

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 



 

Návrh uznesenia  
Školská komisia 

                                           o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

                                              

                                               schváliť 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č.957/9 – ostatná plocha 

o výmere 4541 m2, vytvorený na základe geometrického plánu č.61/2011 zo dňa 23.1.2012 z 

pozemku parc.č.957/2 v k.ú. Petržalka, nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02 

Bratislava pre TK Petržalka, o.z., Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 30848521 za účelom 

športovej prípravy detí, mládeže, verejnosti a pokračovania revitalizácie a budovania športovísk a 

infraštruktúry na dobu určitú od 1.05.2022 do 30.04.2032 za cenu:  

- pozemok pod 6 antukovými kurtami na letnú sezónu od 01.04. do 30.09 za 1.200,-Eur/rok  

- pozemok pod novou halou, 2 kurty na zimnú sezónu od 01.10. do 31.03. za 500,- Eur/rok  

Celkovo za 1700 €/rok.  

Zmluva o nájme pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 

Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Michal Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

Hlasovanie:  

Za: 7 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  1 p. Fulová 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu č.6 

 

 Návrh na prenájom objektu klubovne – bufetu v areáli ZŠ Pankúchova 4 Bratislava, ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa pre alternatíva A, alternatíva B, alternatíva C – p. 

Baumann 

 

Diskusia- 

p. Bočkayová- príklon k FC Petržalka variant B 
p. Jančoková –uvoľnenie  

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia  

Školská komisia 

                                                   o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

                                                     

                                                       schváliť  

 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom nebytovej budovy „Klubovňa- bufet na pozemku parc.č. 348“ a na 

časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 347, zameraná na základe geometrického plánu č. 

1544/2020 zo dňa 03.08.2020 o celkovej výmere 157 m2 nachádzajúcej sa v areáli Základnej 

školy Pankúchova 4, Bratislava, LV č.4550 v k.ú Petržalka, nachádzajúcej sa v areáli Základnej 

školy Pankúchova 4, Bratislava na dobu určitú od 1.05.2022 do 31.12.2023 za cenu 1,50 

Eur/m2/rok celkovo za 235,50 Eur/rok  

pre :  

alternatíva A/  
Športový klub MEDVEDICA, Lovinského 3509/39, 811 04 Bratislava, IČO: 42362628  

alternatíva B/  
FC Petržalka družstvo, Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392  

alternatíva C/  
OLD BOYS Petržalka občianske združenie, Furdekova 10, 85103 Bratislava, IČO: 42354315  

Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V 

prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť 

 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali, za každú alternatívu samostatne. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. 

Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Michal Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Za alternatívu  A : 

Hlasovanie:  

Za: 1 p. Fulová 

Proti: 2  pp. Kačírek ,Farkašovská 

Zdržalo sa:  5 

 

 

 

Za alternatívu B : 

Hlasovanie: 

Za :7 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 p. Polešenský 

 

Za alternatívu C : 

Hlasovanie :  

Za : 0 

Proti : 5 

Zdržal sa : 3 pp. Jančoková, Fulová, Polešenský 

 



Záver: Uznesenie bolo schválené pre alternatívu B 

 

K bodu 7 

 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-Petržalka v zmysle VZN 16/2020 – 

vyhodnotenie žiadostí 2022 – p. Benkovičová 

Diskusia : 

p. Jančoková-  požiadala o spätnú väzbu na kolegov, ktorí hodnotili 

p. Farkašovská- zdali sa jej kvalitnejšie ,vyššia úroveň 

p. Horváth-sa vzdal ,bol v konflikte záujmov, konzultované s p. Benkovičovou 

p. Horváth –upozornil na rovnosť bodov, kontaktovaná p. Benkovičová, predložené upravené 

prerozdelenie financií aj pre záujemcov s rovnakým počtom získaných bodov 

 

 

 
K bodu Dotácie – Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 16/2020 

Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Kačírek, Bočkayová, Jančoková, Běhal, Farkašovská, 

Gros, Fulová 

Nehodnotili – ospravedlnení: Horváth, Polešenský 

§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 

 Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa. Žiadateľ, ktorý získa 

najväčší počet bodov, dostane najvyššie percento z požadovanej sumy. 

  Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov, budú uspokojení rovnakým percentom,  

  prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov. 

 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                    

v € 
Názov projektu Oblasť 

Hodnoteni
e v bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

Občianske 

združenie 

Štvorlístok MŠ 

Holíčska 

2 862,00 € Život v záhrade školstvo 111 2 862,00 € 

SRRZ 

Rodičovské 

združenie pri 

MŠ Lachova 

31 

4 014,00 € Triedim, triediš, triedime školstvo 107 3 869,35 € 

Občianske 

združenie 

Vzdelanie a 

zdravie pri 

SZŠ 

Strečnianska 

20, Bratislava 

5 000,00 € 

Komunitná záhrada (s 

možnosťou športových aktivít) 

pre dve generácie 

školstvo 107 4 819,82 € 



Rodičovské 

združenie pri 

Materskej 

škole 

Šustekova 33 

2 500,00 € 
“Hravo a bezpečne na ihrisku - 

šplhacia zostava” 
školstvo 105 2 364,86 € 

Inklucentrum-

Centrum 

inkluzívneho 

vzdelávania 

5 000,00 € Inkluzívne v Petržalke školstvo 103 4 639,64 € 

DOMKA - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

stredisko 

Bratislava - 

Mamateyova 

5 000,00 € Bez wifi a predsa v kontakte školstvo 97 2 656,36 € 

Občianske 

združenie 

"Združenie 

rodičov pri 

Cirkevnej 

materskej 

škole Márie 

Mazzarellovej" 

3 600,00 € Poďme von, kamaráti! školstvo 97 1 912,58 € 

ABCedu pre 

vzdelanie 
5 000,00 € 

Učím sa rozumieť peniazom a 

investovať 
školstvo 94 -   € 

Ohnisko 4 992,00 € Vlastnými rukami školstvo 93 -   € 

Občianske 

združenie 

BChZ 

3 000,00 € Letná hudobná škola školstvo 91 -   € 

"OZ Vodníček 

Rodičovské 

združenie pri 

materskej 

škole 

Tupolevova 

20" 

5 000,00 € Moderná digitálna škôlka školstvo 89 -   € 



Asociácia pre 

mládež, vedu 

a techniku 

5 000,00 € 
Festival vedy a techniky 

AMAVET 
školstvo 87 -   € 

Dog Academy 4 990,00 € Žalka - psia záchranárka školstvo 78 -   € 

STARLET 

UNION 
5 000,00 € 

Bilingválne vzdelávanie so 

STARLET MAGAZINOM 
školstvo 68 -   € 

Múza tanca 

Terpsichoré 
4 200,00 € 

Les plný víl a škriatok, ktorý 

dobro objavil - Tanečná 

rozprávka pre deti 

školstvo 67 -   € 

 

Uznesenie: členovia školskej komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť návrhy dotácii za školskú oblasť pre žiadateľov uvedených v priloženej 

tabuľke. 

 

 
Hlasovanie:  

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: Doc. Ľuboš Kačírek, 

 David Běhal, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková,  Mgr. Michal Horváth, Mgr. 

Lenka Bočkayová  

Za: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

8. Návrh konceptu vzdelávania v ZŠ na území MČ BA- Petržalka – p. Horváth 

 p. Horváth predstavil v spolupráci s p. Rothensteinovou  koncepciu vzdelávania 

s inkluzívnym centrom viď link https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2021/11/Bulletin-

skola-s-inkluzivnym-centrom.pdf 

-okolie, komunita, pedagógovia ,možnosť rozšírenia aj na ostatné základné školy v MČ Bratislava-

Petržalka 

predbežne by si vedeli predstaviť tento model v podmienkach ZŠ Nobelovo nám. 6  Bratislava ,kde sa 

bude v blízkej budúcnosti realizovať výberové konanie na pozíciu riaditeľ školy. 

Diskusia : 

p. Fulová upozornila, že jej chýba nejaká koncepcia práce aj s nepedagogickými zamestnancami, ktorí 

sú súčasťou ZŠ. 

https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2021/11/Bulletin-skola-s-inkluzivnym-centrom.pdf
https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2021/11/Bulletin-skola-s-inkluzivnym-centrom.pdf


p. Běhal – aká je predstava o úlohe rodičov 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 
 

 Návrh uznesenia : 

Školská komisia berie na vedomie predloženú koncepciu. 

Hlasovanie:  

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: Doc. Ľuboš Kačírek, 

 David Běhal, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková,  Mgr. Michal Horváth, Mgr. 

Lenka Bočkayová ,Milan Polešenský 

Za: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 9 

Informácie o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2022 

– učiteľské byty –  

p. Garanová 

p. Garanová poskytla informácie k poskytnutým bytom pre potreby pedagógov  v spolupráci 

s referátom bytovým 

 

K bodu 10 

 

Aktuálne informácie o umiestňovaní ukrajinský detí do MŠ a ZŠ – p. Brťková, p.Garanová 

 

p. Garanová informovala o prebiehajúcom procese prijímania ukrajinských detí do ZŠ, 

spracovaný prehľad aktuálne voľných kapacít na jednotlivých základných školách, kapacitné 

možnosti jednotlivých škôl. Predbežne je najviac umiestnených detí v ZŠ Černyševského, 

postupne sa zaraďujú aj do ostatných škôl. Situácia sa priebežne monitoruje. 

P. Brťková –informácie o prijímaní detí do MŠ. Momentálne sú kapacity našich MŠ už 

vyťažené, nedisponovali sme voľnými miestami len takými, kde deti prerušili dochádzku, sú 

v zahraničí alebo sa odsťahovali. Momentálne vo vekovej skupine 3 roční nemáme ani jedno 

voľné miesto. Umiestňovali sme hlavne detí predškolákov. Tak isto sa priebežne monitoruje 

počet prípadných voľných miest a obratom sa obsadzujú.  

 

K bodu 11 

 

Rôzne a diskusia 

 

V rámci diskusie sa poslanci informovali o priebežnej situácii na školách, pripravovanom 

zápise do prvých ročníkov, ktoré sa uskutoční 1-2.4.2022 a pripravovaných zvýšených 

kapacitách v MŠ/škôlka Slnečnice ,Fedinova, prerábka školníckych bytov.../ prebiehajúce 

rekonštrukcie stupačiek v ZŠ, pripravované rekonštrukcie školských jedální. 



 K bodu 12 

 Záver rokovania 

Predseda školskej komisie p. Kačírek poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

                                                                     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD  

                                                                             predseda komisie 

 

 

Zapísala 23.03.2022          

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


