
 
OBEC PREDAJNÁ 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA PETÍCIE č. 1/2018 
 

Názov petície: Za predĺženie prevádzky Materskej školy v Predajnej na štyri týždne 
počas letných prázdnin. 

 
 
Text petície: My, dolupodpísaní občania obce Predajná a okolitých obcí, žiadame 

Obec Predajnú, zastúpenú starostkou, Ing. Tatianou Čontofalskou, ako 
zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, Školská 418, 976 63 
Predajná, aby stanovil prevádzku Materskej školy v Predajnej počas 
letných prázdnin z doterajších dvoch týždňov, na štyri týždne.  

 
Je kvórová:  Nie 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu: 51 
 
Dátum doručenia: 16.5.2018 
 
Dátum vybavenia: 20.6.2018  
 
Spôsob vybavenia: Petícii sa nevyhovuje pre kalendárny rok 2018 a pre  kalendárny rok                  
2019  petícii sa vyhovuje s tým, že vedeniu základnej školy s materskou školou, finančnej 
komisii pri OZ  a obecnému úradu bude daná v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2019 
úloha kvantifikovať náklady spojené s predĺžením prevádzky ZŠ s MŠ počas školských letných 
prázdnin v roku 2019 z dvoch týždňov na štyri  týždne ako i úloha nájsť v rozpočte prostriedky, 
ktoré by umožnili prevádzkovať materskú školu počas štyroch týždňov v čase školských 
letných prázdnin. 
 
Zdôvodnenie vybavenia:  Petícii nebolo možné pre rok 2018 vyhovieť, a to vzhľadom k tomu, 
že obec získala od Slovenskej inovačnej  a energetickej agentúry  peňažné prostriedky vo výške 
153 138,96 eur na realizáciu rekonštrukcie obvodových múrov Základnej školy s materskou 
školou. Hoci v súčasnosti prebieha na ÚVO proces kontroly verejného obstarávania na 
dodávateľa stavebných prác, obec má záujem realizovať príslušné stavebné práce počas letných 
mesiacov kalendárneho roka 2018, t.j. v čase kedy stavebné práce v najmenšom rozsahu 
ovplyvňujú prevádzku Základnej školy s materskou školou. Hoci z dôvodu kontroly procesu 
verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác môže prísť k časovému sklzu 
začiatku realizácie stavebných prác, je možné reálne predpokladať, že s realizáciou stavebných 
prác sa začne v letných mesiacoch. 

Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pre rok 2018 nedisponuje vo svojom rozpočte 
voľnými finančnými prostriedkami, ktoré by boli potrebné k tomu, aby obec mohla vyhovieť 
návrhu na predĺženie doby prevádzky materskej školy počas školských letných prázdnin 
z dvoch týždňov na štyri týždne.  

 
           Zistenie skutočného stavu veci, súladu s právnymi predpismi a súladu s verejným 
alebo iným spoločným záujmom a zdôvodnenie spôsobu vybavenia petície. 
 



            Petícia smeruje proti rozhodnutiu ponechať MŠ v období letných prázdnin v prevádzke 
počas 2 týždňov a obsahuje požiadavku, aby MŠ bola počas letných prázdnin  v prevádzke 4 
týždne. 
 Osoby poverené na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (Ing. Miroslava 
Virágová a Dagmar Lubeck Kochanová) argumentujú tým, že: 

- návrh na predĺženie prevádzky bol podaný ústne na zasadnutí Rady rodičov konanom 
dňa 18.10.2017 a 27.3.2018 

- sa zabezpečí bezproblémový dohľad nad deťmi navštevujúcimi predškolské zariadenie 
počas letných prázdnin. 

 
 V rámci prešetrovania petície bolo oslovené vedenie dotknutej ZŠ s MŠ so žiadosťou 
o vyjadrenie sa k možnosti predĺženia prevádzky MŠ z dvoch týždňov na štyri týždne.  
 Z obsahu listu označeného ako „Stanovisko vedenia základnej školy s materskou 
školou, Školská 418, 976 63 Predajná k petícii“ ktorý bol obci doručený dňa 17.5.2018 
vyplývajú nasledovné tvrdenia: 

- zákonní zástupcovia detí boli informovaní na plenárnom RZ o prevádzke v MŠ počas 
všetkých školských prázdnin, vrátane letných, čo svojím podpisom pod školský 
poriadok potvrdili, že boli o danom stave informovaní zo strany zákonných zástupcov 
nebola vznesená požiadavka na predĺženie prevádzky MŠ počas leta , 

- vzhľadom na počet zamestnancov ktorí v rámci organizačnej štruktúry ZŠ s MŠ 
prináležia pod MŠ nie je možné, bez porušenia pracovnoprávnych predpisov, 
prevádzkovať MŠ počas letných prázdnin po dobu dlhšiu ako sú 2 týždne, 

- prevádzkovanie MŠ po dlhšiu dobu ako 2 týždne v čase školských letných prázdnin by 
malo negatívny dopad na ekonomiku subjektu čo by sa negatívne odzrkadlilo vo vzťahu 
k možnostiam zlepšovať materiálne a výchovno-vzdelávacie podmienky pre žiakov ZŠ. 

Vzhľadom na uvedené vedenie ZŠ s MŠ zaujalo negatívne stanovisko k požiadavke na 
predĺženie doby prevádzky MŠ počas školských letných prázdnin z 2 týždňov na 4 týždne. 
 
 Zo stanoviska vedenia ZŠ a MŠ ďalej vyplýva, že štvortýždňové prevádzkovanie MŠ 
počas školských letných prázdnin by znamenalo, že by si zamestnanci MŠ  v priebehu 
kalendárneho roka nemohli vyčerpať celú dovolenku na ktorú majú podľa zákonníka práce 
nárok. Uvedené by znamenalo porušovanie práv zamestnancov s možnými konzekvenciami zo 
strany Inšpektorátu práce. 
 
 Prevádzkovaním MŠ v rozsahu 2 týždňov, počas školských letných prázdnin, nebol 
zistený rozpor so žiadnymi právnymi predpismi.  
 Sama skutočnosť, že Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii 
školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých 
školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách neupravuje 
termíny školských prázdnin v materských školách neznamená, že čerpanie dovoleniek 
zamestnancami MŠ nemôže byť uskutočnené počas školských letných prázdnin.  
    Niet pochýb, že mimo iného, je eminentným záujmom obce i vytváranie podmienok 
smerujúcich k tomu, aby rodičia detí v predškolskom veku mali zvýšenú možnosť pracovať, 
k čomu napomáha i prevádzkovanie MŠ počas letných prázdnin. 
 Hoci ideálne by bolo, pokiaľ by MŠ bola prevádzkovaná nepretržite, nemožno, 
vzhľadom k právu zamestnancov na dovolenku, a s tým súvisiacemu počtu zamestnancov MŠ, 
vyhodnotiť petíciou napadnuté rozhodnutie o dobe prevádzky MŠ počas letných prázdnin ako 



rozporné s verejným alebo spoločným záujmom, a to z toho dôvodu, že existuje verejný záujem 
na tom, aby zamestnanec mal právo na dovolenku. 
 Vzhľadom ku skutočnosti, že obdobie letných prázdnin je vo všeobecnosti obdobím 
čerpania dovoleniek pracujúcich, a teda sa znižuje riziko že sa o dieťa v predškolskom veku 
nebudú mať možnosť postarať rodičia, bol harmonogram dovoleniek zamestnancov v materskej 
škole nastavený tak, aby k čerpaniu dovoleniek dochádzalo počas letných prázdnin. 

Keďže z doposiaľ uvedeného vyplýva, že na dobu prevádzky MŠ počas školských 
letných prázdnin má vplyv i objem prostriedkov alokovaných pre potreby ZŠ s MŠ bola petícia 
predložená na vyjadrenie i obecnému zastupiteľstvu, ktorému je zákonom o obecnom zriadení 
vyhradené schvaľovanie rozpočtu a jeho zmien ako i zriaďovania, zrušovanie a kontrolovanie 
rozpočtových a príspevkových organizácií obce. 
            Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní konanom dňa 6.6.2018 vyjadrilo nasledovné 
stanovisko: Petícii sa nevyhovuje pre kalendárny rok 2018 a pre  kalendárny rok  2019 sa petícii 
vyhovuje s tým, že vedeniu základnej školy s materskou školou, finančnej komisii pri OZ  
a obecnému úradu bude daná v súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 2019 úloha kvantifikovať 
náklady spojené s predĺžením prevádzky ZŠ s MŠ počas školských letných prázdnin v roku 
2019 z dvoch týždňov na štyri  týždne ako i úloha nájsť v rozpočte prostriedky, ktoré by 
umožnili prevádzkovať materskú školu počas štyroch týždňov v čase školských letných 
prázdnin. 
 
 
      S pozdravom          
 
 
 
                                                                        Ing. Tatiana Čontofalská 
                                                                                 starosta obce  
 
 
 
Príloha : Výpis z uznesenia OZ č.219/2018 
 

 

 e-mail: obecpredajna@stonline.sk,   tel. 048/6192119,     fax: 048/6192 345,         IČO: 00313751,         DIČ: 2021169986
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