
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3 
oddelenie školstva 

v Bratislave 11.05.2021 

 

 

Zápisnica z on-line pracovnej porady  

riaditeľov škôl MČ B-NM a zástupkýň riaditeľa pre MŠ, 

ktorá sa konala dňa 11.05.2021 

 

 

Prítomní: 

 

vedenie škôl MČ B-NM  – všetci  riaditelia ZŠ a zástupkyne pre MŠ 

Mgr. Rudolf Kusý – starosta MČ 

Ing. Ignác Olexík, PhD. – prednosta MÚ  

za Oddelenie školstva MÚ: 

Mgr. Lucia Sedlačíková – poverená vedením odd. školstva 

Elena Hlivová – referent odd. školstva 

za Oddelenie sociálnych služieb MÚ: 

Mgr. Iveta Marčíková – vedúca odd. sociálnych služieb 

Mgr. Katarína Velšmídová – vedúca referátu opatrovateľskej služby 

Mgr. Terézia Kniezová – pracovníčka referátu opatrovateľskej služby 

Mgr. Mária Sečanská – agenda sociálne posudzovanie 

za Sekciu sociálnych vecí hl. mesta Bratislavy: 

Mgr. Miriam Kanioková – expertka na tvorbu politík a participácie 

Mgr. Nikoletta Balázsová – koordinátorka Mestského terénneho tímu 

 

Program: 

 

1. Terénny sociálny pracovník, identifikácia a analýza potrieb škôl   

2. Zápis detí do MŠ a žiakov do ZŠ 

3. Povinné predprimárne vzdelávanie > PPV 

4. Plán prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2021 

5. Rôzne 

 

K bodu 1: Terénny sociálny pracovník, identifikácia a analýza potrieb škôl 

Hlavným cieľom sociálnej práce je poskytovanie pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii 

a podpora ich sociálneho fungovania. Sociálna práca je zameraná na dosahovanie rovnováhy medzi 

očakávaniami klientov a sociálneho prostredia, v ktorom klienti uspokojujú svoje potreby. Svojimi 

opatreniami sociálna práca zasahuje tam, kde sa ľudia z objektívnych dôvodov dostávajú do situácií 

neriešiteľných vlastnými silami, či prostriedkami, alebo kde je spoločenská pomoc žiaduca. 

Dnešné školopovinné deti prežívajú viac sociálnych, technologických a globálnych zmien 



ako akákoľvek generácia pred nimi, školy zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave žiakov aj na tieto 

neznáme výzvy.   

Mgr. Iveta Marčíková - vedúca odd. sociálnych služieb MÚ 

Požiadavka na terénneho sociálneho pracovníka vznikla zo strany poslancov MZ MČ B-NM. 

Ide  o úvodné stretnutie, niečo nové, čo sa kreuje. Komunitná sociálna práca je skupinová práca, 

vychádza z primárnej prevencie, kde na pomoc prichádza terénny sociálny pracovník > kompetencie 

má obmedzené, dôležité je zmapovanie potrieb rodín > urobiť analýzu a nasmerovať poradenstvo. 

Oddelenie soc. služieb MÚ je nápomocné pri riešení rôznych situácii prostredníctvom zamestnancov  

MÚ - oddelenia sociálnych služieb. 

Mgr. Terézia Kniezová - pracovníčka referátu opatrovateľskej služby informovala o všetkých možných 

formách pomoci, ktoré však majú kompetenčné limity.  

Mgr. Katarína Velšmídová  - vedúca referátu opatrovateľskej služby MÚ  

Školská sociálna práca nie je legislatívne vymedzená, každá ZŠ má svoje prostredie, sociálny terénny 

pracovník má vymedzené hranice pomoci, viď príloha - publikácia Školská sociálna práca. Odborná 

príprava školských sociálnych pracovníkov zahŕňa prípravu na zvládnutie širokej škály 

prichádzajúcich výziev a meniacich sa problémov. Školská sociálna práca je komplexná, 

špecializovaná oblasť sociálnej práce, ktorá je ovplyvňovaná zmenami, ktoré odzrkadľujú meniace 

sa potreby spoločnosti. 

 

Informácie z oblasti práce terénneho sociálneho pracovníka poskytli pracovníčky Magistrátu hl. mesta 

Bratislavy - Mgr. Miriam Kanioková a Mgr. Nikoletta Balázsová. Zameriavajú sa na rôzne cieľové 

skupiny, rozbiehajú komunitnú sociálnu prácu aj s inými mestskými časťami Bratislavy ako napr.: 

MČ Podunajské Biskupice, pracujú s ohrozenou mládežou v exponovaných lokalitách, vždy vo štvrtok 

a v piatok v čase od 7.00 hod. do 23.00 hod., zameriavajú sa na prevenciu v oblasti drogovej 

závislosti, problémové vzťahy v rodinách. Nepracujú na prípadovej sociálnej práci, zameriavajú 

sa na skupinové aktivity a prevenciu predchádzania negatívnych sociálnych javov. 

Na náš dopyt ohľadne ochrany osobných údajov uviedli, že neposkytujú prípadovú sociálnu prácu, 

a tým pádom sa nemusia vysporiadať s otázkami ochrany osobných údajov a procesmi vedenia 

spisových dokumentácií klientov, terénnu prácu vedú anonymne. 

 

Uznesenie:  

riaditelia ZŠ s MŠ zmapujú analýzu potrieb rodín a odošlú na MÚ odd. sociálnych služieb  

t: september 2021  

z: všetci riaditelia ZŠ s MŠ 

 

K bodu 2: Zápis detí do MŠ a žiakov do ZŠ 

Informovala Mgr. Sedlačíková - zápis do prvých ročníkov ZŠ bol ukončený (12.–23.04.2021), prehľad 

je pripravený v zdieľanej tabuľke. Prebieha prijímanie prihlášok do MŠ (03.-14.05.2021), zápis bude 

ukončený v piatok. Bude vytvorená zdieľaná tabuľka, aby sme mali prehľad o počte: prihlášok, 

predškolákoch, z našej MČ, iných MČ/obcí...   

 

K bodu 3: Povinné predprimárne vzdelávanie > PPV 

Informovala p. Hlivová – pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne 

vzdelávanie povinné. PPV plní dieťa v MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt > spádová MŠ. Dieťa 

môže plniť PPV aj v inej ako spádovej MŠ. Spádová MŠ sa určuje len pre deti, pre ktoré 

je PPV povinné. Momentálne nám legislatíva neumožňuje prijať VZN, ktorým by sme určili spádové 



MŠ.  

Ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o pokračovaní PPV v MŠ, 

a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, s informovaným súhlasom rodiča.  

Riaditeľ ZŠ s MŠ vydá rozhodnutia o prijatí/neprijatí do 15. júna 2021. 

Ak riaditeľ ZŠ s MŠ prijme dieťa, pre ktoré je PPV povinné  z inej MČ/obce, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľke spádovej MŠ (pre lepšiu komunikáciu školskému úradu MČ B-NM, ktoré posunie 

informáciu na príslušný školský úrad konkrétnej MČ BA/obce).  

Deti, pre ktoré platí PPV a navštevujú súkromné MŠ > rodič musí podať žiadosť na spádovú štátnu 

MŠ, riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí s tým, že PPV bude zabezpečené v zariadení v termíne 

od ...do... > uviesť celú adresu zariadenia aj s IČO-m. Na miesto takéhoto dieťaťa môže byť prijaté 

iné  dieťa. 

Sedlačíková doplnila - Rozhodnutia, vzhľadom na veľký počet zákonných zástupcov, ktorí nemajú 

aktivované elektronické schránky, môžu riaditelia posielať listinne, ale ak sa začne konanie na návrh 

účastníka konania prostredníctvom elektronickej schránky, treba rozhodnutie doručiť elektronicky. 

Po vydaní rozhodnutí je dobré kontaktovať rodičov, aby písomne (formou čestného prehlásenia) 

potvrdili, že dieťa do MŠ nastúpi, príp. nahlásili, že nastúpi do inej MŠ. Rozhodnutie sa následne 

nezruší, len sa nenaplní. Čestné prehlásenie rodiča si škola založí do spisového materiálu. 

Treba mať dobre zadefinované ostatné podmienky prijímania detí, nakoľko uľahčia preskúmanie 

rozhodnutia. Preposlali sme školám všetky info materiály od pani PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD.  

Starosta Mgr. Rudolf Kusý – zákon ohľadne PPV je stanovený rigidne. Nezmyselnosť zákona vidí 

aj v tom, že každá MŠ musí prijať každého predškoláka (duplicitné žiadosti), podľa kapacitných 

možnosti MŠ. Pán starosta vyjadril požiadavku prijímať predškolákov a ďalšie deti výhradne 

s trvalým pobytom v MČ B-NM. Pán starosta následne vedenie škôl informoval o najbližších 

rekonštrukciách a opravách v ZŠ a MŠ. 

 

K bodu 4: Plán prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2021 

Informovala Mgr. Sedlačíková – upozornila na Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej 

škole, ktorá taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej 

na tri týždne. Treba brať do úvahy aj špecifické podmienky konkrétnych MŠ, letnú údržbu a stavebnú 

činnosť v budovách MŠ (vedenie školy si musí termíny dohodnúť s investičným odd.). Prevádzku MŠ 

počas letných prázdnin (aj vzhľadom na dlhé obdobie pandémie, kedy MŠ nefungovali) odporučila 

nasledovne: 5 týždňov v prevádzke a 4 týždne zatvorená. Každá ZŠ s MŠ zapíše prevádzku 

do plánu > zdieľanej tabuľky. Ak to pandemická situácia dovolí, deti sa počas prerušenia prevádzky 

kmeňovej MŠ sústreďujú do inej MŠ MČ B-NM, ktorá bude v prevádzke. 

 

Informatívny materiál Materská škola a školské prázdniny je zverejnený na stránke 

MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/19431.pdf 

 

K bodu 5: Rôzne 

Mgr. Sedlačíková informovala: 

Projekt BIG_ling SK-AT 

- pokračuje sa v projekte BIG, názov sa zmenil na projekt „Kooperácie v oblasti vzdelávania 

SK-AT_bilingválne“ 

- lektorky boli zazmluvnené na 5 hodín týždenne, vzhľadom na blízky koniec šk. roka nebudú 

učiť prezenčne, aktuálne majú čas na prípravu, zoznámenie sa s BEE BOT-mi (MŠ) a BLUE 

https://www.minedu.sk/data/att/19431.pdf


BOT-mi (ZŠ), vyučovacími pomôckami, ktoré po skončení projektu zostanú škole > 

preberacie protokoly budú dané do priečinkov škôl v podateľni 

- výstupom projektu bude metodický materiál pre výučbu NJ 

 

Letné školy – info zaslané cez Newsletter ZMOS-u: 

- sa môžu konať počas posledných troch augustových týždňov, od 9.8. do 27.08.2021  

- sú dobrovoľné 

- MŠVVaŠ SR poskytne viac peňazí (za krátky týždeň 5 hodín 600 € a za dlhý týždeň 6 až 8 

hodín 1000 €), škola ich môže použiť na zaplatenie ľudí, učebných pomôcok, stravu a dopravu 

- MŠVVaŠ SR zverejní podrobné informácie 

 

Asistenti učiteľa 

- treba vyplniť protokol o zbere údajov k asistentom učiteľa 

- nakoľko CPPPaP fungujú, škola je povinná predložiť odporúčanie poradenského centra, 

kde je uvedený aj rozsah potreby AU 

- ak škola nie je schopná z objektívneho dôvodu predložiť odporúčanie, urobí tak dodatočne  

t: do 24. mája 2021 

z: všetci riaditelia ZŠ s MŠ 

 

 

Záverom všetci prítomní poďakovali pani Elene Hlivovej za jej dlhoročnú prácu na oddelení školstva, 

nakoľko odchádza do dôchodku. Popriali jej veľa zdravia a všetko dobré. 

 

 

 

Zapísala:  

Elena Hlivová 

 

Overila a doplnila: 

Mgr. Lucia Sedlačíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha k zápisnici: 

publikácia Školská sociálna práca 


