Správa č. 03/10/2020 z následnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov s dôrazom na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Rusovce
Oprávnená osoba:

Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór

Kontrolovaný subjekt:

Základná škola s materskou školou Bratislava-Rusovce
Vývojová ul. č. 228
851 10 Bratislava
IČO: 0031781845

Štatutár kontrolovaného subjektu:

Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ

Predmet kontroly:
Dodržiavanie ustanovení čl. 4 VZN č. 3/2012 riaditeľom ZŠ s MŠ pri prijímaní detí do
predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Cieľ kontroly:
Dodržiavanie legislatívy a platných noriem mestskej časti Bratislava-Rusovce subjektom
zriadeným mestskou časťou Bratislava-Rusovce.
Kontrola bola vykonaná v čase:

od 16. 10. 2020 do 20. 10. 2020

Kontrolované obdobie:

školský rok 2020/2021

Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nasledovných zákonov a
nariadení:
a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d ods.
2 písm. d)
b) Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov
c) Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
d) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (§ 47a) povinnosť zverejňovať
zmluvy
e) Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Rusovce účinné ku
dňu kontroly
f) Zákon č. 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
g) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
h) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")
O kontrolu dodržiavania ustanovení VZN č. 3/2012 požiadala dňa 13. 10. 2020 kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce starostka s odvolaním sa na ustanovenie čl. 6 tohto VZN,
v zmysle ktorého je oprávnený výkonom tejto kontroly kontrolór, resp. starostkou poverená
osoba.

Pred samotným výkonom tejto kontroly sa k podaniu - námietke p. Šarišskej doručenej na
miestny úrad dňa 08. 09. 2020, sp. zn. 338/2020 vyjadril zriaďovateľovi i riaditeľ ZŠ s MŠ
Mgr. Rastislav Kunst listom č. j. 493/2020 zo dňa 07. 10. 2020, v ktorom podal vysvetlenie
k spôsobu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v ZŠ s MŠ, Vývojová 228, BratislavaRusovce, pričom zdôraznil zákonnosť jeho postupu a zároveň upozornil zriaďovateľa na
protiprávnu úpravu niektorých ustanovení predmetného VZN č. 3/2012.
Kontrolór mestskej časti zahájil predmetnú kontrolu v kontrolovanom subjekte dňa
16. 10. 2020, pričom si ku kontrole vyžiadal od riaditeľa Mgr. Rastislava Kunsta v súlade s
§ 6 ods. 3 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v základnej škole s
materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktoré bolo predložené na
rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 23. 06. 2020.
Zastupiteľstvo po jeho prerokovaní prijalo uznesenie č. 189/2020, ktorým ho zobralo na
vedomie bez pripomienok. Materiál bol pred rokovaním zastupiteľstva prerokovaný v školskej
rade, ktorá ho hlasovaním taktiež zobrala na vedomie.
Prijímanie detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa uskutočnilo v termíne
od 30. apríla do 31. mája 2020. Prehľad o počte prijatých a neprijatých detí do MŠ pre
školský rok 2020/2021 v dokumente uvádzal celkový počet podaných žiadostí k 01. 06.
2020 - 117, celkový počet prijatých detí - 41 a celkový počet neprijatých detí - 76.
V školskom roku 2020/2021 sa otvorilo 5 tried s počtom detí 120, čo je identické ako v
školskom roku 2019/2020. V zmysle školského zákona najvyšší počet detí v každej triede
MŠ, ktorý je stanovený v zmysle § 28 ods. 9 sa môže zvýšiť len o tri deti, a to len z dôvodov,
ktoré sú stanovené v § 28 ods. 10 tohto zákona. Dôvody možného zvýšenia počtu detí v
triedach MŠ sú stanovené zákonom nasledovne:
-

zmena trvalého pobytu dieťaťa, zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na
diagnostický pobyt v MŠ,
odklad PŠD alebo dodatočný odkladu plnenia PŠD,
zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v MŠ.

Na rokovanie zastupiteľstva riaditeľ ZŠ s MŠ doložil i materiál k prijímaniu detí na
predprimárne vzdelávanie, kde sa uvádza spôsob dodržiavania zákonných ustanovení § 59
zákona 245/2008 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole, v zmysle ktorých sa musia dodržiavať nasledovné zásady:
-

rovnakého zaobchádzania,
zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácií podľa § 3 písm. c)
a d) zákona 245/2008 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od 3 do 6 rokov veku,
- dieťa dovŕšiac 6. rok veku, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej
dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Prednostné prijímanie detí:
- dieťa dovŕšiac 5. rok veku,
- dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
- dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
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Predložený dokument uvádza počet podaných žiadostí k 01. 06. 2020 vo výške 117, z
ktorých je 79 (67,52%) z MČ Bratislava-Rusovce a 38 (32,48%) z iných mestských častí.
Riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodol o prednostom prijímaní detí nasledovne:
- deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- deti, ktoré spĺňali vek troch rokov narodené v r. 2016, ktoré neboli z kapacitných
dôvodov prijaté v predchádzajúcom školskom roku,
- ostatné deti podľa kapacitných možností tried a veku detí zohľadňujúc zákonné
ustanovenia pre prijímanie.
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú výlučne riaditelia MŠ
ustanovenú v §5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. Riaditeľ ZŠ s MŠ, Vývojová 228,
Bratislava-Rusovce rozhodol o prijatí detí do 20. augusta 2020.
Zmeny v prijímaní detí do materskej školy, ktoré nadobudli účinnosť od 1. septembra 2013
ustanovili, že pri prijímaní detí musí riaditel' materskej školy dodržiavat' ustanovenie § 28
ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede. S účinnosťou od
1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z. z., ktorá bola súčasťou
zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopÍňal zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menili a
dopÍňali niektoré zákony.
Od nadobudnutia účinnosti tejto novely, už do procesu prijímania detí do materskej školy
okrem riaditeľa materskej školy nevstupuje žiadny iný subjekt (do 31. augusta. 2012
vstupovala do tohto procesu Štátna školská inšpekcia a do 31. augusta 2013 aktívne do
tohto procesu vstupoval zriaďovateľ a rada školy).
Na rozhodovanie riaditel'ov materských škôl (aj riaditel'ov základných škôl s materskými
školami a riaditel'ov spojených škôl (vo vzťahu k deťom predškolského veku) o prijímaní detí
do materskej školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, sa nevzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
Žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto rozhodnutia majú obsahovať,
ani ako sa postupuje v prípade nespokojnosti zákonných zástupcov s rozhodnutím riaditel'a
materskej školy, najmä v prípade, ak rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. V
rozhodnutí riaditel'a materskej školy o neprijatí dieťaťa nemá byt' uvedené poučenie o
akomsi "opravnom prostriedku".
V súlade s platným právnym stavom, aj keď sa na rozhodovanie riaditel'ov materských škôl
vo veciach podl'a § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. nevzťahuje všeobecný predpis o
správnom konaní, v týchto veciach vydávajú riaditelia rozhodnutia a nie OZNÁMENIA, ako
sa zavádzajúco uvádza v niektorých pomocných materiáloch vydávaných na komerčnej
báze.
l napriek tomu, že sa v rozhodnutí riaditeľa materskej školy zriadenej obcou alebo okresným
úradom v sídle kraja o neprijatí dieťaťa neuvádza poučenie o opravnom prostriedku, každý
zákonný zástupca má možnosť požiadat' riaditel'a takejto materskej školy o prehodnotenie
jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimáme vzdelávanie v materskej škole. Nejde pri
tom ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ako ho poznáme v prípadoch, kedy sa
postupuje podl'a všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia
situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvol'nením kapacity
napr. z dôvodu, že zákonný zástupca nejakého dieťaťa, ktoré bolo prijaté do materskej školy,
medzičasom oznámi, napr. že dieťa bolo prijaté do inej materskej školy, do ktorej aj nastúpi.
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Kontrola prijímania detí do materskej školy patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie,
ktorá okrem všeobecného procesu prijímania kontroluje aj dodržiavanie princípov výchovy a
vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v rámci procesu prijímania. Znamená to, že
ak má zákonný zástupca pochybnosť o korektnosti prijímania detí do materskej školy, môže
sa v tejto veci obrátiť so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu, príslušné školské
inšpekčné centrum, ktoré má sídlo v každom krajskom meste.
Záver kontroly
Z uvedených kontrolných zistení vyplýva, že mestská časť Bratislava-Rusovce ako
zriaďovateľ s originálnou kompetenciou vo vzťahu k materským školám s právnou
subjektivitou, resp. so subjektivitou odvodenou od Základnej školy, ktorej je predprimárne
vzdelávanie súčasťou (ZŠ s MŠ Vývojová), má povinnosť všeobecne záväzným nariadením,
v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. určiť len výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt diet'at'a v materskej škole a
tiež podmienky uhrádzania, prípadne neuhrádzania tohto príspevku. Ostatné podmienky
prijímania detí do materskej školy sú vo výlučnej kompetencii riaditeľa a nesmú byť v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s
antidiskriminačným zákonom atď.) a nesmú byt' prijaté diskriminujúce a obmedzujúce práva
dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť
napr. zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý pobyt dieťaťa a jeho zákonných
zástupcov v danej obci/mesta atď.
Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Rusovce č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce je v rozpore s
niektorými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. najmä s § 5 ods. 14 písm. a) a § 28
ods. 9, 10, 11 zákona č. 254/2008 Z. z. tým, že ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ povinnosti nad
rozsah zákona, najmä v jeho čl. 3 Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy ods. 4 ), 5) a čl.
4 Prijímanie detí do materskej školy v celom rozsahu ako i čl. 6 Kontrola a prechodné
ustanovenia vo všetkých odsekoch.
Keďže orgány samosprávy sú súčasťou verejnej správy a a ako také môžu prijímať
Všeobecne záväzné nariadenia len v rozsahu zákonných zmocnení a úprav, ktoré prijaté
VZN č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce nespĺňajú.
Vychádzajúc z ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Všeobecne záväzné nariadenia obce „(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy
vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.“
Z kontrolovanej právnej úpravy VZN č. 3/2012 jednoznačne vyplýva, že ide o internú úpravu
výkonu kontrolných činností (vnútornú kontrolu), týkajúcu sa orgánov samosprávy a ňou
zriadených organizácií (riaditeľa ZŠ s MŠ), bez vzťahu na vonkajšie prostredie (občanov,
fyzické a právnické osoby pôsobiace a žijúce na území mestskej časti). Usmerňovanie týchto
činností sa vykonáva vnútornými normami (Pravidlá, Zásady, Smernice, atď….). Ustanovenia
jednotlivých článkov nariadenia ukladajú povinnosti, ktoré sú i v rozpore so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), keďže
zasahujú do osobných údajov chránených GDPR, ktoré zriaďovateľ na rozdiel od
kontrolovaného subjektu nespracováva pre vlastné potreby na základe zákonného
zmocnenia. Navrhujem preto miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce
novelizovať toto VZN zosúladením jeho znenia so zákonnou úpravou, resp. vydať nové VZN,
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ktorým sa predmetné nariadenie zruší. Termín splnenia tohto nápravného opatrenia
navrhujem vykonať najneskôr v lehote 6 mesiacov, t. j. do marca 2021.
Návrh Správy č. 03/10/2020 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Rusovce vypracoval dňa 20. 10. 2020 Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór.
Prevzal dňa 20. 10. 2020 za mestskú časť Bratislava- Rusovce

.....................................................................
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, Phd., starostka

...................................................................
Mgr. Martina Zuberská, prednostka MÚ v .r.

Počet výtlačkov: 3
Vyjadrenie kontrolovaného subjektu:
Kontrolovaný subjekt súhlasí so závermi a zhrnutím výsledkov kontrolnej správy a prijatím
nápravných opatrení bez pripomienok.
Ing. Vladimír M r á z
miestny kontrolór v .r.
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