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                                           Návrh   uznesenia 
 
Miestne  zastupiteľstvo 
 
                                                         berie  na  vedomie 
   
   1.  Správu  z  kontroly zverejňovania niektorých informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
 
  2.  Správu  z  kontroly  prijímania  detí  do  MŠ Pri kríži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôvodová   správa:  
 
V zmysle zákona o obecnom  zriadení  č. 369/1990 Zb.,    hlavný  kontrolór   podľa ods. 1 d)   
– predkladá   správu  o   výsledkoch   kontroly   priamo   obecnému   zastupiteľstvu  na   jeho  
  najbližšom  zasadnutí.  
 
Na zasadnutie  MZ  dňa  22. septembra 2015  sú  predložené  dve   stručné  správy  z kontrol, 
ktoré boli ukončené  prerokovaním s prednostom miestneho úradu a starostom  mestskej časti. 
 
Rozpracované   kontroly   podľa  stavu  k  14. 9.2015:  
-  Kontrola  vybavovania  sťažností  a  petícií  za 1.  polrok  2015:  
         Výsledky  kontroly   boli   odovzdané  prednostovi   dňa  11.8.2015 
         Písomné stanovisko  ku  kontrole  predloží  prednosta   na  útvar kontroly do 30.9.2015. 
  
-  Kontrola platového zaradenia a odmeňovania vedúceho ped. zamestnanca v ZŠ Sokolíkova:  
        Výsledky  kontroly  boli  odovzdané  riaditeľke  ZŠ  dňa  11.9.2015 
         Písomné stanovisko k výsledkom kontroly riaditeľka  predloží  v termíne  do  18.9.2015.  
 
-  Kontrola  hospodárenia  vo  vybranej  MŠ......: 

   Kontrola  hospodárenia  bola  oznámená  na  MŠ  Damborského  dňa  28. 7. 2015 
   Kontrola  je  v  štádiu  pred  oboznámením  riaditeľky  s  výsledkami  kontroly.    
 

-  Kontrola  vybraných  výdavkov  rozpočtu  za  školský  rok  2014/2015  v    ZŠ  Sokolíkova: 
   Výkon kontroly na základe podnetu  rodičov  bol oznámený riaditeľke ZŠ dňa 10.9.2015  
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                                         Správa  z   kontroly                                                  1 
 
zverejňovania  niektorých  informácií  v  zmysle  zákona  č.  211/2000 Z.z.  o  slobodnom  
prístupe  k   informáciám  (Infozákon)  -  v  sídle  povinnej  osoby a  na  jej pracoviskách  
 
Podnet   na   kontrolu:         Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, uznesenie MZ č.11/2015/B 
Kontrolované  subjekty:     -Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava 
                                           - Dom  kultúry  Dúbravka,  Saratovská 2/A,  Bratislava 
                                           - Základné  školy,  zriadené  mestskou  časťou Bratislava-Dúbravka 
Predmet,  cieľ  kontroly:   - Preveriť úplnosť povinne zverejňovaných informácií v zmysle infozákona 
                                          -  Predmet kontroly rozšírený o označovanie budov (symboly, súpisné čísla)    
Kontrolované obdobie:        aktuálny stav v čase kontroly 
Obsah:                             I. Povinná osoba -  infozákon 
                                       II.  Zverejnená informácia - infozákon 
                                      III.  Povinné zverejňovanie informácií - infozákon 
                                      IV.  Povinné osoby a pracoviská v mestskej časti 
                                       V.  Kontrola zverejňovania v sídle povinnej osoby 
                                      VI.  Kontrola používania štátneho znaku a erbu m.č.  
                                     VII.  Plynové kotolne – identifikácia a označenie 
                                                
I.   Povinná  osoba   - § 2  Infozákona :       
Definícia: 
§ 2 ods. 1: „Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné 
osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie  územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, 
ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo 
právnických  osôb  v  oblasti  verejnej  správy,  a to  iba  v  rozsahu  tejto  ich  rozhodovacej činnosti.“ 
§ 2 ods. 2: „Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby 
zriadené  štátnym  orgánom,  vyšším  územným  celkom  alebo  obcou  podľa  osobitného  zákona.2).“  
 
II.   Zverejnená  informácia    - § 4  Infozákona:       
Definícia:  
§ 4ods.3:„Zverejnenou  informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať 
a získavať, alebo  informácia vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, .“ 
 
III.   Povinné  zverejňovanie  informácií   - § 5, ods. 1   a   § 6 ods. 2:   
Zoznam  informácií: 
§ 5 ods. 1: „Každá  povinná  osoba  podľa   § 2 ods. 1 a 2   je   povinná   zverejniť   tieto  informácie: 
a) spôsob  zriadenia  povinnej osoby,  jej  právomoci  a  kompetencie  a  popis  organizačnej  štruktúry 
b) miesto,  čas a  spôsob, akým možno získavať informácie; podať  žiadosť,  návrh,  podnet, sťažnosť....  
c) miesto, lehota, spôsob podania opravného prostriedku, možnosti súdneho preskúmania  rozhodnutia  
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri  vybavovaní  žiadostí, návrhov a i.., vrátane  lehôt   
e) prehľad  predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových  stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná  
f) sadzobník   správnych   poplatkov   za   správne   úkony,  a   úhrad  za  sprístupňovanie  informácií... 
Miesto  zverejnenia:  
§ 6 ods. 2: „Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na 
všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste.“ 
Vysvetlivka - podľa VIA IURIS -Tieto informácie sa musia zverejňovať v sídle povinnej osoby a na 
všetkých jej  pracoviskách na verejne prístupnom mieste, na ktoré majú voľný a  neobmedzený prístup 
ľubovoľné osoby. Spravidla je to verejne prístupný vestibul  budovy, kde  sídli  povinná  osoba alebo  
pracoviská, prípadne  na  tabuli  pred  budovou.  Povinné  osoby  musia tieto informácie zverejňovať 
aj  „spôsobom  umožňujúcim  hromadný  prístup“  podľa  §  4  ods. 2 infozákona  –  t.j.  na  internete.  
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IV.   Povinné  osoby  a  pracoviská  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka: 
 
-  podľa § 2 ods. 1 - obec:                                              adresa – sídlo:       
1.  Mestská  časť  Bratislava-Dúbravka                    Žatevná 2,  Bratislava,  
 
- podľa § 6 ods. 2 – pracoviská:   
- Miestny úrad  mestskej  časti                                                Žatevná 2  
- Miestny úrad                                                                         Žatevná 4   
- Miestny úrad                                                                         Pri kríži 14   
- Miestny úrad  -„Údržba“,                                                      Pod záhradami 37 
- Dúbravské múzeum                                                               Pod záhradami 39, BA                
- Kultúrne   centrum  Fontána,                                                 Ožvoldíkova 12               
- Materská škola a školská jedáleň                                           Bazovského 4                 
- Materská  škola a školská jedáleň                                          Cabanova 44                                                                                      
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Damborského 3             
- Materská škola  s školská jedáleň                                          Galbavého 5                  
- Materská škola                                                                       Nejedlého 8                   
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Ožvoldíkova                 
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Pri kríži 2                      
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Sekurisova 10               
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Švantnerova 1               
- Materská škola  a školská jedáleň                                          Ušiakova 1                       
- Denné centrum 1                                                                    Pod záhradami 39               
- Denné centrum 2                                                     Ožvoldíkova 12                
- Denné centrum 3                                                     Bazovského 21                 
- Denné centrum 4                                                     Žatevná 4                            
- Dobrovoľný hasičský zbor                                                     Žatevná 1.                                   
 
-   podľa § 2 ods. 2 - právnické  osoby  zriadené  obcou  -  mestskou časťou: 
2.  Dom kultúry Dúbravka, sídlo:                                         Saratovská 2/A,  
      Pracovisko  DKD:  Miestna knižnica                                 Sekurisova 12  
3.  Základná  škola                                                                 Beňovského 1,                        
4.  Základná škola                                                                  Nejedlého 8,               
5.  Základná škola                                                                  Pri kríži 11,                                      
6.  Základná škola                                                                  Sokolíkova 2.                         
 
 
V.  Kontrola  zverejňovania  -  v  sídle  povinnej  osoby  a  na  jej  pracoviskách  
 
Fyzická  kontrola  prebiehala  prerušovane  v  období  od  2.6.2015  do  17.6.2015. 
 
Kontrolné  zistenia  - zhrnutie:  
1. Subjekty   a   pracoviská,    ktoré    majú     zverejnené    všetky    povinné    informácie: 
   -  Základné  školy,  ktorých  zriaďovateľom  je  mestská  časť   
   -  Dom kultúry Dúbravka                    ( na  presklenom  hlavnom  vstupe  do  budovy  DKD) 
   -  Miestna knižnica-pracovisko DKD ( zverejnené  pri  vstupe  do  knižnice)  
 
2. Subjekty   a   pracoviská,    ktoré    nemajú     zverejnené    povinné    informácie   vôbec:      
 - Mestská časť Ba-Dúbravka, Žatevná 2 (v sídle Žatevná 2, ani na úradných tabuliach m.č. )  
 
- Väčšina subjektov - pracovísk mestskej časti nemá  fyzicky  zverejnené  povinné informácie,   
   čím   nedodržiava   príslušné ustanovenia   § 5 ods.1  a  § 6 ods. 2   infozákona.  
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VI.  Kontrola    používania   štátnych  symbolov   SR a  symbolov  mestskej  časti  
 
Platné predpisy:  
-Zákon  č.  63/1993 Z.z.  o  štátnych  symboloch  Slovenskej  republiky  
 § 4 – upravuje  povinnosti mestskej časti  pri  umiestňovaní  štátneho  znaku  na  budovách....  
-VZN mestskej  časti č. 1/2013  o  podmienkach  používania   symbolov  m.č.  Ba-Dúbravka     
 § 4 – upravuje  povinnosti  pri  používaní  erbu  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka.... 
 
Kontrolné   zistenia  -  zhrnutie:    
- S   výnimkou   budovy   MÚ Žatevná 2  a  budov  Základných škôl – je umiestnenie štátneho 
  znaku  SR  a  erbu  mestskej  časti   nesprávne,  resp. nie  sú  umiestnené na budovách vôbec.   
  Ide  o budovy Miestneho úradu Žatevná 4, Pri kríži 14 a 10 materských  škôl  mestskej  časti.  
 
- Na troch objektoch   (budova, oplotenie)  chýba  akákoľvek informácia o tom,  že  v  objekte  
  sa   nachádza  materská  škola  mestskej  časti  ( MŠ Cabanova,   Damborského,   Ušiakova). 
 
- Na   piatich  objektoch  MŠ  chýba   označenie    súpisným,  prípadne   orientačným   číslom  
  budovy   (MŠ  Cabanova,  Galbavého,  Nejedlého,  Pri  kríži,   Ušiakova)  
 
VII.    PLYNOVÉ   KOTOLNE  –  identifikácia,  označenie 
 
Platné predpisy:  
Podľa § 2c zákona o obecnom zriadení a vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z je obec povinná 
určiť súpisné číslo každej budove na území obce, ktorá je stavbou a zabezpečiť jej označenie 
týmto súpisným číslom.   
 
Hl. mesto SR zverilo do správy m.č. 10 objektov  plynových kotolní s označením  K10 – K19.    
Kotolne sú v majetku m.č. evidované ako  „Dalkia – zverený majetok“  na  inventárnych 
kartách č. 1/801/58 – 1/801/67.   
Súčasťou kontroly  bola  fyzická  obhliadka  označenia  budov,  ako  aj  porovnanie  údajov 
na  inventárnych  kartách  s  údajmi  v  evidencii  súpisných  čísel.  
 
Kontrolné  zistenia - zhrnutie:  
V  evidencii  a  označení  objektov  plynových  kotolní  boli  zistené  nasledovné   nedostatky:  

- súpisným  číslom nie  je  označených 7  plynových  kotolní    (K 10, 11,12,13,14,16,17), 
- rozdiel v evidencii (inventárna karta/súpisné čísla) v údaji „ulica“(Pri kríži/Gallayova), 

na ktorej sa nachádza kotolňa K 10,  
- na žiadnej  plynovej  kotolni – nie je umiestnený údaj o vlastníkovi – správcovi budovy.  

Podľa  evidencie  stavebného úradu MÚ  sú  pridelené  uvedeným  objektom  súpisné čísla, 
ale  fyzicky  sa  na  väčšine objektov nenachádzajú žiadne súpisné,  prípadne orientačné  čísla.    
Tým, že mestská časť nemá riadne označených 7 objektov z 10-tich plynových kotolní 
prideleným  súpisným   číslom,  nedodržiava   príslušné   ustanovenia   platných   predpisov.   
 
 
Z á v e r: 
S   výsledkami  kontroly  bol   oboznámený prednosta miestneho úradu a starosta mestskej 
časti. Podľa vyjadrenia starostu – opatrenia na odstránenie nedostatkov sa postupne  realizujú.    
 
 
Vypracovala:  Ing. Zathurecká Ružena                                 v Bratislave, 10. septembra 2015 



 6 

                                                  Správa  z  kontroly               

                              prijímania  detí   do  Materskej  školy  Pri  kríži                                   2 
 
Podnet  na  kontrolu:               Plán kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2015   
Kontrolovaný  subjekt:            Materská  škola Pri kríži 2, Bratislava 
Predmet kontroly:                    Prijímanie  detí do Materskej školy Pri kríži na podnet  občana.    
Vecné  zameranie, cieľ:           Preveriť súlad  prijímania  detí  do MŠ  s  platnými  predpismi 
Kontrolované   obdobie:          rok  2015 – stav  k 30.6 
Obsah:                                  I. Verejné materské školy v m.č. Bratislava-Dúbravka 
                                            II. Počet žiadostí a prijatých detí do MŠ na školský rok 2015/2016  
                                           III. Kontrola prijímania detí do MŠ Pri kríži  
                                           IV. Záver  - zhrnutie 
 
I.  Verejné  materské  školy  v  m.č. Bratislava-Dúbravka 
 
V  zmysle  § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a  vzdelávaní   (školský   zákon)  sú  
materské   školy  súčasťou  sústavy  siete  škôl,  ktoré  zabezpečujú  výchovu  a  vzdelávanie... 
Mestská časť pri  výkone samosprávy  ( v zmysle ustanovení  § 4 zákona  o  obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov)  zriaďuje a zrušuje  materské školy podľa siete.  
V   čase  kontroly   bolo  v  mestskej  časti  zriadených  10  verejných Materských  škôl,  a  to:  

- Materská škola Bazovského 4,       zriadenie  MŠ  a ŠJ      dňom      19.  1.   2013  
- Materská škola Cabanova 44,         zriadenie  MŠ  a ŠJ      dňom       1.  12.  1976  
- Materská škola Damborského 3,     zriadenie  MŠ a  ŠJ                    30.    6.  1973  
- Materská škola Galbavého 5,          zriadenie  MŠ a  ŠJ                      1.  12.  1977  
- Materská škola Nejedlého               zriadenie  MŠ              dňom      19. 12.  2014                       
- Materská škola Ožvoldíkova 15,     zriadenie  MŠ a ŠJ                       1.  12.  1977  
- Materská škola Pekníkova 4,           zriadenie  MŠ a ŠJ                     31.  12.  1975  
- Materská škola Pri kríži 2,               zriadenie  MŠ a  ŠJ                      1.    7.  1976  
- Materská škola Sekurisova 10,        zriadenie  MŠ a  ŠJ                    15.  12.  1975       
- Materská škola Švantnerova 1,        zriadenie  MŠ a  ŠJ                    31.  12.  1973  
- Materská škola Ušiakova 1,             zriadenie  MŠ a  ŠJ                      1.    7.  1976.  

Väčšina, t.j.  8 materských  škôl, bolo  zriadených v  rokoch 1973 – 1977.  Dve škôlky zriadila 
mestská časť v rokoch 2013 a 2014.  
Je   vo   výlučnej   kompetencii   volených   orgánov,   ako   nastavia   svoj   školský   systém.   
 
II.  Počet  žiadostí  a  prijatých  detí  do  MŠ  na  školský  rok  2015/2016 
 
Materská  škola        Počet  žiadostí           Prijaté                  Neprijaté   deti,   z  toho:  
                               Celkom   „bez duplicít“       deti        4-ročné   3-ročné (k 31.8.2015)  menej ako 3-ročné      
Bazovského             39              38               22             3                10                          3 
Cabanova                66              66               27             3                17                         19  
Damborského          53              51               23             7                16                           5 
Galbavého               59              57               25             7                  9                         16 
Ožvoldíkova            60             46               34              1                 2                           9 
Nejedlého                35             32               18              6                 3                           5 
Pri kríži                  67              54               32             4                10                          8 
Sekurisova               83             62               31            10                18                          3 
Švantnerova            94              94               31            17                23                        23 
Ušiakova                 37              34               31              1                 0                           2            . 
Celkom                 593            534             274            59              108                        93            .  
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Z celkového počtu  534 žiadostí  „bez duplicít“  bolo  prijatých 274 detí, čo predstavuje 51 % . 
Z celkového počtu 260 neprijatých = 93 detí (36 %), ktoré  k 31.8.2015 nedosiahli vek 3 roky.   
Najviac   žiadostí   bolo   podaných   na   MŠ Švantnerova  (94),   ktorá  vyhovela  cca  tretine.  
Najmenší  záujem je o  MŠ Nejedlého a Ušiakova, ktoré vyhoveli takmer všetkým žiadostiam.   
V predchádzajúcom roku (zápis na školský rok 2014/2015)  bolo neprijatých celkom 217 detí.  
 
III.  Kontrola   prijímania  detí   do  MŠ  Pri kríži:  
 
1.   Oznámenie  o  zápise  do  MŠ: 
Zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), § 59:   
- ods.3) – „Riaditeľ  MŠ   po  dohode  so   zriaďovateľom   určí  miesto  a  termín   podávania  
  žiadostí o  prijatie dieťaťa  na   predprimárne  vzdelávanie   pre   nasledujúci    školský   rok    
  a  podmienky na   prijatie  zverejní  v  mieste   sídla  materskej školy obvyklým spôsobom.“  
Plnenie:  
- Oznámenie  o  zápise    na  školský  rok  2015/2016    ( § 59 školského  zákona, § 3 Vyhlášky  
   MŠ SR č. 308/2009 Z.z.)   riaditeľka   zverejnila  dňa  10. 2. 2015. 
   Obsahuje   termín,  miesto  zápisu, podrobnosti  predkladania  žiadostí,  podmienky  prijatia.   
- Podmienky  prijatia – ako súčasť oznámenia:  
- prednostne  sa  prijímajú  deti,  ktoré  dovŕšili  piaty  rok  veku,  deti  s  odloženou  povinnou  
  školskou   dochádzkou,   deti  s   dodatočne  odloženou   povinnou   školskou  dochádzkou, 
- na  predprimárne   vzdelávanie  sa  spravidla  prijíma  dieťa od troch do šiestich rokov veku,  
- výnimočne,  ak  je  voľná  kapacita,  možno  prijať  dieťa  od  dvoch   rokov  veku.   
                                                                       - oznámenie bolo zverejnené obvyklým spôsobom 
 
2.  Ostatné  podmienky  prijímania  detí:  
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o  materskej  škole:  
§ 3, ods. 2): „do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.  
Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so 
zriaďovateľom  na   budove   materskej  školy.....   spravidla   od  15. februára  do  15. marca.  
Riaditeľ  spolu  s  miestom  a  termínom  zverejní   aj   podmienky   prijímania  detí  do   MŠ. 
Prednostne sa prijímajú detí, ktoré dovŕšili priaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne 
odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ 
a  po  prerokovaní  s  pedagogickou  radou  školy  zverejní  na  viditeľnom  mieste.“   
 
Zápisnica  z  pedagogickej  rady  dňa  26.1.2015:  
Bod 4.2., posledný odsek......“ Nakoľko  kritériá  zvolené  PR  na  prijímanie  detí  nad rámec  
zákona  komplikovali  rozhodovacie  konanie   riaditeľky,  budú  sa v prijímacom  konaní  na  
školský  rok  2015/2016   rešpektovať  kritériá   určené   zákonom  a  zriaďovateľom.“   
                                                                        - zriaďovateľ neurčil žiadne kritériá prijímania                                   
Výsledok kontroly:  
- Ostatné  podmienky   prijímania  detí  podľa  § 3 ods. 2   Vyhlášky  MŠ SR č. 306/2008 Z.z.    
  ( po  prerokovaní  s  Pedagogickou  rady  školy)  riaditeľka  školy   neurčila,  neprerokovala,  
  nezverejnila,  ani  nie  sú  obsiahnuté v Školskom poriadku MŠ.                              - neurčené 
  Riaditeľka  neurčila  osobitné  podmienky  prijímania detí,  ktoré  by  bolo  možné  zohľadniť  
  pri  vyššom  počte  žiadostí o prijatie ako je kapacita MŠ.  Pri subjektívnom rozhodovaní bez  
  pravidiel vznikla  situácia, na základe ktorej  neboli  prijatých  do  MŠ  3 detí vo veku 3 roky  
  k 1.9., ale  na  druhej strane – bolo prijatých 7 detí,  ktoré  tento  vek  k  1.9.2015  nespĺňajú.     
  Školský zákon  jednoznačne  hovorí  o tom, že v  MŠ sa umiestňujú spravidla deti nad 3 roky,  
  mladšie  výnimočne.  Pri  neexistencii  osobitných podmienok by  mal byť  dátum  narodenia  
  a vek  určujúci a rozhodujúci pri prijímaní  do  MŠ            
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3.   Maximálny počet   detí  v  triedach  MŠ:  
Zákon  č. 245/2008 Z.z. v § 28  -  upravuje   počet  detí  v  triedach  materských  škôl. 
- V  odôvodnených   prípadoch   môže  riaditeľ  v  zmysle  zákona  č. 245/2008 Z.z.  na  návrh  
  zriaďovateľa  a  po súhlase rady navýšiť počet detí určený v návrhu zriaďovateľa,  musia  
  byť  rešpektované nariadenia  v oblasti  hygieny  a  bezpečnosti. – Školský poriadok, III,7.6. 
-   Riaditeľ  zodpovedá  za  počet   zaradených  detí,   najviac však do výšky  stanovenej podľa  
    § 28 zákonom  č. 245/2008.  - Školský poriadok, III.7.7. 
 
  Najvyšší   počet  detí   určený  v súlade          Organizácia  tried                       Predpoklad 
  s ust. §28 ods.10 zákona č. 245/2008 Z.      s účinnosťou  od   10.2.2009               k 1.9.2015 

- 20 detí od troch do štyroch rokov                1. trieda:   3-4 ročné deti: zaradených 23                   23   
- 21 detí od štyroch do piatich rokov             2. trieda:   4-5 ročné deti: zaradených 24                   24 
- 22 detí od 5-tich do 6-tich rokov                 3.A trieda: 5-6 ročné deti: zaradených 25                  25 
- 21 v triede pre tri až šesťročné deti.            3.B trieda: 5-6 ročné deti: zaradených 25                   25    
MŠ je 4-triedna pre deti od 3 do 6 rokov,  maximálny počet detí celkom               97                   97                                                      
Hygienická kapacita MŠ (schv. Regionálnym úradom ver. zdravotníctva) pre 4 triedy je 120 detí.  

Plnenie:  
- Súhlas zriaďovateľa s navýšením počtu v triede o 3 deti - zo dňa 29. 7. 2015 bol predložený.   
- Podľa vyjadrenia riaditeľky - predpokladá dodržanie limitu počtov detí  na jednotlivé triedy.    
 
4.   Písomná  žiadosť  o  prijatie  do  MŠ:  
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole:  
§ 3, ods. 1): „Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu,   ktorú   predloží   riaditeľovi  spolu  s  potvrdením  o  zdravotnom  stave  dieťaťa....  
Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené 
vhodné   materiálne,   personálne   a   iné   potrebné   podmienky.“ 
Plnenie:  
- Žiadosti  boli  predložené,   zaevidované,   obsahujú   potvrdenie   zdravotného   stavu. 
- V jednom  prípade bola  žiadosť  predložená  s  oneskorením – 2 dni – dieťa  nebolo  prijaté.  
 
5.  Rozhodnutia  o  prijatí – neprijatí  do  MŠ  a  odvolania:  
Zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), § 59:  
- ods. 4)- „Riaditeľ  MŠ  rozhoduje  o  prijatí  dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  podľa  
   osobitného   predpisu  (zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve)“. 
Výsledky  kontroly:  
- Rozhodnutia  o  prijatí  dieťaťa  do  MŠ  (32 ks)  obsahujú  všeobecné  náležitosti, vrátane    
  dĺžky adaptačného pobytu, ktorý  nesmie  byť  dlhší  ako  3 mesiace  (od 1. 9. do 1.12.2015).  
- Rozhodnutia o neprijatí  dieťaťa do MŠ  (35 ks)  obsahujú  všeobecné   náležitosti   (výrok,  
   odôvodnenie,  poučenie).  
   Odôvodnenie vo všetkých Rozhodnutiach znie nasledovne: „Do MŠ boli prednostne prijaté    
   deti podľa podmienok určených § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z..“  
- „Odvolania  proti  Rozhodnutiu  o  neprijatí....“: 
   Proti  Rozhodnutiu  o  neprijatí  dieťaťa boli  podané  4 „odvolania“, na ktoré riaditeľka MŠ  
   odpovedala v lehote do  jedného mesiaca od doručenia.  
   Poučila o kompetencii riaditeľky MŠ, aj o možnosti podať žiadosť aj počas školského  roka.   
   Zo štyroch podaných   „odvolaní“ –  v   troch   prípadoch  išlo   o  deti  3-ročné  k  1.9.2015.  
  
Odporúčanie do budúcnosti:  
Nakoľko Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa v časti odôvodnenie neobsahujú žiadne dôvody 
neprijatia (napr. nesplnenie kritérií, nedostatok  kapacít  a  pod....) - prehodnotiť  znenie  
odôvodnenia  v  Rozhodnutiach  o   neprijatí  dieťaťa  - s  uvedením   konkrétnych  dôvodov.    
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6.  Plnenie  podmienok  -  kritérií  prijatia:  
Zákon  č. 245/2008 Z.z.  (školský  zákon),  § 59:  
- ods. 1) – „Na  predprimárne  vzdelávanie  v  MŠ  sa  prijíma  spravidla  dieťa  od  troch  do    
  šiestich   rokov  jeho  veku,  výnimočne  možno  prijať  dieťa  od  dvoch  rokov  veku.....“ 
- ods. 2)–„Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa ktoré dovŕšilo piaty rok  
  veku, dieťa s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej šk. dochádzky.“  
Vyhláška  MŠ SR  č.  306/2008 Z.z.,  § 3,  ods. 2:   
„Prednostne  sa  prijímajú       deti,    k t o r é    d o v ŕ š i l i    p i a t y    r o k    v e k u,  
                                                 deti  s   o d l o ž  e n o u    povinnou    školskou     dochádzkou                  
                                                 deti  s  d o d a t o č n e  odloženou  povinnou  šk.  dochádzkou.“  
Výsledky kontroly:  
A.   Prijaté  deti  do  MŠ  Pri kríži  a  vek  k  1.9.2015:    
Počet              
prijatých     -  z  toho:            5 a viac-ro čné               vek 3-4 roky                            menej ako 3 roky            .  
    32                                                   3                                     19                                               ⃰  7                           . 
⃰- Výnimočne, ak je voľná kapacita, je  možné prijať dieťa od dvoch rokov  (školský zákon, § 59 ods. 1.)  
- MŠ prijala 7detí, ktoré nespĺňali vek 3roky –kapacita nebola voľná, počet žiadostí  bol vyšší.    
 
Deti  do 3 rokov   -  zdôvodnenie    prijatia:      
Do  MŠ  bolo  prijatých  6  detí vo veku  do  troch  rokov,  s  nasledovnými zdôvodneniami:   
   2 deti mali už  súrodenca v príslušnej  MŠ,    1 – „matka samoživiteľka“,    1 – „otec ZŤP“,  
   1 - „ matka - učiteľka ZŠ Pri kríži,   1 –  výmena  za dieťa z inej MŠ.  
-  Bez  uvedenia  dôvodu  bolo  prijaté  1 dieťa,  ktoré  splní  vek  3 roky  v  decembri/2015. 
       
Dieťa  nad  3 roky, matka na MD/RD  s  mladším dieťaťom:     
Do  MŠ  boli  prijaté  2 detí,  ktorých  matka  je  (resp. môže byť)   na  MD,  resp.  RD.   
- Vzhľadom  na  mladšieho  súrodenca – matka  môže byť na  RD do troch  rokov  jeho  veku.  
- Podľa  vyjadrenia  riaditeľky  –  matky   údajne   majú  (chcú)   nastúpiť   do   zamestnania.  
- Z  hľadiska  objektívnosti   a  naliehavosti  –  by  bolo   vhodné   uprednostniť   matky, ktoré   
  musia  nastúpiť  do  zamestnania  po  ukončení  3-ročnej  RD.   
 
Rodičia s TP  mimo m.č. Dúbravka:    
Do  MŠ  bolo  prijaté  1 dieťa,  ktorého   rodičia  majú  trvalý  pobyt  mimo  m.č.  Dúbravka.  
- Podľa vyjadrenia   riaditeľky MŠ –je predpoklad zmeny bydliska na mestskú časť Dúbravka.  
 
 
B.   Neprijaté  deti  do  MŠ  Pri  kríži:  
 Počet                  - z toho            vek 3 roky           pobyt               iná               materská               žiados ť   
neprijatých       nesplnili:         k 31.8.2015           v  m.č.              MŠ              dovolenka            po   termíne    .  
   35                                                    11                       3                      9                       7                            1             . 
Z   podaných žiadostí  ostalo  neuspokojených  35 žiadostí.  Podľa údajov oddelenia školstva 
–  po   odstránení  duplicít  v  žiadostiach   –  ostalo  neuspokojených  22  žiadostí.  
                                             
Neprijaté  deti  -  splnený vek 3 roky:   
Celkovo  bolo  neprijatých  13 detí,  ktoré  splnili  vek  3 roky   s  nasledovnými  vysvetlením:    
- Z 13 neprijatých detí, ktoré dosiahli 3 roky, bolo 9 detí umiestnených v iných zariadeniach.  
- V  troch  prípadoch  sú deti  zaradené  do  interného  „poradovníka“, na základe „odvolaní“.  
- V 1 prípade dieťa vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie  potreby....... 
Deti  s  mladším  súrodencom  –  matka  na  MD/RD:  
 - V  ôsmich  prípadoch   neprijatia  ide  o  deti,   ktoré  majú mladšieho súrodenca  (narodené  
   v období rokov 2013-2015),  s ktorým môžu byť na rodičovskej dovolenke do 3 rokov veku.  
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IV.  Záver  - zhrnutie:  
 
-  Prednostné  prijímanie  detí:   Materská škola Pri kríži  prijala prednostne 3 deti  v  súlade    
   S  ustanoveniami  § 3 ods. 2 vyhl. MŠ 306/2008 Z.z.. –  t.j.  „deti,  ktoré  dovŕšili  piaty  rok  
   veku, deti  s  odloženou  a  dodatočne   odloženou  povinnou   školskou   dochádzkou.“  
 
- Ostatné   podmienky  prijímania  detí:  V zmysle  ustanovení  § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR        
   č. 306/2008 Z.z. – „ Ostatné   podmienky   prijímania  detí  určí  riaditeľ  a  po  prerokovaní  
   s  pedagogickou  radou  školy  zverejní  na  viditeľnom  mieste.“   

Ide  o  podmienky  nad  rámec zákona, ktoré  by  boli  určujúce  pre prijímanie  detí  do  MŠ  
v  prípade  vyššieho   záujmu  o   umiestnenie,  ako  je  kapacita.   

 
- Pedagogická rada MŠ Pri kríži zdôvodnila  neprijatie  osobitných  podmienok  nasledovne:   

„Nakoľko  kritériá  zvolené  PR  na  prijímanie  detí   nad   rámec   zákona   komplikovali  
 rozhodovacie   konanie   riaditeľky,   budú   sa   v   prijímacom   konaní  na   školský  rok  
 2015/2016  rešpektovať  kritériá  určené  zákonom  a  zriaďovateľom.“   

 
- Zriaďovateľ neurčil  žiadne  kritériá  rozhodovania  nad rámec  zákona  pri prijímaní  detí.  
 
- Riaditeľka  prijala  väčšinu - 32 detí - na základe subjektívneho posúdenia, nakoľko žiadne  
  „ostatné   podmienky“  v zmysle vyhlášky MŠ SR neboli určené, prerokované  a  zverejnené.    
  Pri  rozhodovaní  riaditeľka  zohľadnila  predovšetkým  vek,  trvalý pobyt,   súrodenci v MŠ,  
  sociálna situácia (matka - samoživiteľka),  zamestnanie matky v m.č. (učiteľka v MŠ, ZŠ)  a i.    
 
- Dosiahnutie  veku  3  roky:   Podľa  platných  predpisov  (Školský zákon, Vyhláška MŠ SR   
  č. 306/2008 Z.z.) – „Na  predprimárne  vzdelávanie  sa  prijíma   spravidla   dieťa  od  troch  
  do  šiestich  rokov  jeho  veku,  výnimočne  dieťa  od  dvoch  rokov  veku....“ 
  Uvedené predpisy nestanovujú,  kedy  má  dieťa  dosiahnuť  vek  3  roky.   Pokiaľ ale  nie sú  
  stanovené iné podmienky prijatia,  dátum narodenia by mal byť v tomto prípade  rozhodujúci  
  a  poradovník  by  mal  dátum  narodenia  zohľadniť.    
  V MŠ Pri kríži bolo prijatých 7 detí, ktoré nemali 3 roky k 1.9.2015, ale všetky ho do  konca   

roka dosiahnu. Na druhej strane neboli  prijaté 3 deti,  ktoré tento vek splnili  už k 1.9.2015.   
  
Odporúčanie  kontroly:  
V  záujme  objektívnosti  procesu prijímania detí  do MŠ  kontrola  odporúča   zriaďovateľovi  
- usmerniť a zjednotiť postup  riaditeľov  pri  prijímaní  detí   do  materských  škôl,   ktorých   
  zriaďovateľom  je  mestská  časť  Bratislava-Dúbravka.    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Riaditeľka MŠ bola oboznámená  s  výsledkami  kontroly,   ku  ktorým  nemala  pripomienky.  
Zdôvodnenia  prijatia  niektorých  detí  do  MŠ  boli  do   záznamu  o   kontrole   zapracované 
na základe ústneho vyjadrenia riaditeľky  MŠ.  Taktiež údaje o prijatí niektorých detí do iných 
predškolských   zariadení  v  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka   doplnila   riaditeľka   MŠ.  
 
Nakoľko nebolo zistené porušenie právnych predpisov zo strany riaditeľky,  bol vypracovaný 
Záznam o kontrole v zmysle  ust.§13 ods.7 zákona č.10/1996 Z.z.  o kontrole v štátnej správe.  
S  výsledkami  kontroly  bol  následne  oboznámený prednosta MÚ a  starosta  mestskej  časti.   
 
 
Vypracovala: Ing. Zathurecká Ružena                                  v Bratislave, 10. septembra 2015 


