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Vec: Rozhodnutie zriaďovateľa

V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva
SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9.
6.2020 a v znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 10. 6. 2020 a v znení
rozhodnutia OLP/4738/2020 z 9. júna 2020 mení a dopĺňa rozhodnutie č.2020/12033-A2110 z
28. mája 2020, Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, v zastúpení starostom Dáriusom
Krajčírom, obnovuje vyučovanie v základných a materských školách, v školských klubov
a zariadení školského stravovania s účinnosťou od 15. júna 2020 nasledovne:
Každý riaditeľ základnej a materskej školy rozhodne o čase a dĺžke prevádzky základnej
a materskej školy vzhľadom na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19),
personálne, materiálne a priestorové možnosti jednotlivých škôl, v súlade s hygienicko
epidemiologickými opatreniami a v súlade s dokumentom „Organizácia a podmienky výchovy
a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ a Organizácia a
podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“
Odôvodnenie:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020
-mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania,
-mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č. 2020/11506:1-A2110 obnovil
prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení
Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č. 2020/12614:1-A2110 s
účinnosťou od 10. 6. 2020 a v znení rozhodnutia OLP/4738/2020 z 9. júna 2020 doplnil
rozhodnutie č.2020/12033-A2110 z 28. mája2020

Dárius Krajčír
starosta mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová Ves
IČO: 603392
DIČ: 2020919109

Telefón/ústredňa: 02/60 20 14 00
E-mail: mudnv@mudnv.sk

Bankové spojenie: IBAN SK3102000000000001624042
Web: http://www.devinskanovaves.sk

