
Zápisnica z 3.  riadneho zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas:  27.04.2022, 15.30 hod  

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

cez aplikáciu „ZOOM“ meeting  
 

Prítomní:  

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  6  členov ŠK  

(komisia bola uznášania sa schopná) 

c) Tajomníčka komisie: PaedDr. Katarína Brťková 

d) Ospravedlnení vopred: 2 (Mgr. Michal Horváth, p. Bočkayová)   

e) Neprítomní bez ospravedlnenia: 0 

f) Hostia: Ing. Andrea Garanová 

27. 04. 2022  / streda / o 15.30 hod.  

 

Program zasadnutia: 

 

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

2. Vyhodnotenie zápisu - kapacity na ZŠ a zvyšovanie kapacít MŠ – p. Brťková , p. Garanová  

3. Aktuálne informácie o umiestňovaní ukrajinských detí do MŠ a ZŠ – p. Brťková, p. 

Garanová 

4.Informácia o činnosti – zvyšovanie kvality, výchovy a vzdelávania MŠ a ZŠ – projekt 

Pomáhajúce profesie – p. Brťková, p. Garanová 

5. Rôzne a diskusia 

6. Záver rokovania  

 

K bodu 1   

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

 

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

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

rokovania  

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

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

Milan Polešenský, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Hlasovanie o programe:            

za: 6 členov 

proti: 0  

zdržalo sa: 0 
 

Program 3.  riadneho zasadnutia školskej komisie bol schválený. 

 

K bodu 2 

   

Vyhodnotenie zápisu - kapacity na ZŠ a zvyšovanie kapacít MŠ – p. Brťková , p. Garanová 



Pani Garanová informovala všetkých prítomných v štruktúre všetkých 11 základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti o aktuálnych údajoch zo zápisu detí do I. ročníka, ktorý sa 

realizoval 1. apríla (piatok) a 2. apríla (sobota). Realizáciu zápisu si kolegovia z oddelenia pán 

PaedDr. Monsberger a pani Garanová boli reálne pozrieť na všetkých školách. Zápis za 

aktívnej účasti detí so zákonnými zástupcami prebehol bez problémov a boli nám doručené aj 

pozitívne telefonické podnety. 

 

K bodu 3  

 

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

Garanová. V súčasnosti sme do MŠ prijali 20 ukrajinských detí, najviac na MŠ Bulíkova 

6,väčšinou sa jednalo o deti vo veku 5 rokov. Nevidíme, že by bola nejaká fluktuácia medzi 

týmito deťmi, viac momentálne nevieme prijať. Nedisponujeme vhodnými priestormi na 

navýšenie momentálne našich kapacít. Pracuje sa na celkovom navýšení kapacít k 1.9.2022 

o cca 250 miest. Od 2.5-6.5.2022 sa budú prijímať prihlášky na jednotlivé materské školy na  

šk. rok 2022/2023. V MČ Petržalka v rámci bežného prijímania detí do MŠ prijímame 2-3 

deti navyše oproti stanovenému počtu zákonom. 

Do základných škôl sme umiestnili celkovo 170 ukrajinských detí – ale situácia sa operatívne 

mení každý deň. V pravidelnom týždennom intervale realizujeme aktualizáciu týchto údajov. 

Pani Garanová vyzdvihla výbornú spoluprácu všetkých riaditeliek a riaditeľov základných 

škôl pri riešení tejto aktuálnej situácie.  

 

K bodu 4 

 

Informácia o činnosti – zvyšovanie kvality, výchovy a vzdelávania MŠ a ZŠ – projekt 

Pomáhajúce profesie – p. Brťková, p. Garanová 

 

Pani Brťková informovala o práci 22 odborných zamestnancov na MŠ v rámci projektu 

Pomáhajúce profesie. Veľmi odporúča udržanie aspoň časti týchto zamestnancov do budúcna 

po ukončení projektu. Náklad na osobné výdavky je v celkovej  sume 390 000 eur.  

Osloví poslancov o vyslovenie podpory udržania týchto pracovných miest. 

Pani Garanová informovala, že na 6 základných školách v rámci projektu Pomáhajúce 

profesie pracuje 19 asistentov učiteľa, okrem AU financovaných z prostriedkov MČ  čo 

výrazne skvalitnilo prácu a prípravu žiakov so ŠVVP, rovnako by bolo dobré tieto miesta 

udržať a ešte aj posilniť v rámci trendu zavádzania  inklúzie na školách. 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1 



 

Školská komisia  

 

Berie na vedomie informácie  

z prerokovaných bodov programu – bod 2, bod 3 a bod 4 

 

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

David Běhal, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, ,Milan Polešenský, PhDr. Ľudmila 

Farkašovská. 

 

Hlasovanie o informáciách:            

za: 6 členov 

proti: 0  

zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 
 

 

K bodu 5 

Rôzne a diskusia 

Otázka: 

p. Běhal- informácia kedy budú rokovania školskej komisie opätovne aj v priestoroch našich 

škôl 

Pani Garanová informovala, že momentálne na 5 ZŠ prebiehajú rekonštrukcie stupačiek 

všetkých poschodí jedného traktu a v 3 ZŠ začína rekonštrukcia školských jedální. Členovia 

komisie sa dohodli, že najbližšie zasadnutie školskej komisie sa uskutoční už na niektorej ZŠ 

a spojí sa to s prehliadkou zrekonštruovaných priestorov. 

 

K bodu 6 

Záver rokovania 

Pán predseda školskej komisie poďakoval všetkým členom za účasť a ukončil rokovanie 

školskej komisie. 

 

 

                                                                      Doc. Ľuboš Kačírek, PhD  

                                                                             predseda komisie 

 

 

Zapísala 27. 04. 2022          

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 
 

 


