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Obec Lozorno ako zriaďovateľ MŠ Lozorno, Orechová 19, 900 55 Lozorno s odvolaním sa na
rozhodnutie MŠVVaŠ SR č.2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020
v znení rozhodnutia
č.2020/12614:1-A2110 účinného od 15.06.2020 a na Obcou Lozorno vydané rozhodnutie spis. zn.
č. 1333/2020 o otvorení a znovuobnovení prevádzky MŠ Lozorno zo dňa 26.05.2020
rozhodla
o zmene ňou prijatého rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení a znovuobnovení prevádzky
a vyučovania MŠ Lozorno po jeho prerušení v súvislosti s opatreniami s pandémiou COVID 19
zo dňa 26.05.2020 spis.zn.1333/2020 takto :
1. S účinnosťou ku dňu 15.06.2020 sa v MŠ Lozorno realizuje prevádzka a vyučovanie
v režime troch skupín, pričom v každej skupine bude zaradených maximálne 21 detí.
2. Ostatné časti rozhodnutia Obce Lozorno o otvorení a znovuobnovení prezenčného
školského vyučovania a prevádzky v ZŠ Lozorno po jeho prerušení v súvislosti s
opatreniami spojenými s pandémiou COVID 19 zo dňa 26.05.2020 ostávajú
nedotknuté.
Odôvodnenie :
MŠVVaŠ SR zverejnilo rozhodnutie č.2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 o znovuobnovení
prevádzky školských zariadení . Na základe tohto rozhodnutia a príslušných pokynov a opatrení
vydala Obec Lozorno ako zriaďovateľ rozhodnutie o znovuobnovení prevádzky v MŠ Lozorno a jej
podmienkach pod č. 1333/2020.
MŠVVaŠ SR následne publikovalo nové pokyny a opatrenia a rozhodnutie č.2020/12614:1-A2110
s účinnosťou od 15.06.2020. V ich zmysle sa zo strany MŠVVaŠ SR umožňuje zvýšiť počet detí
v jednotlivých skupinách od 15.06.2020. Zároveň zostáva zachovaná kompetencia zriaďovateľa MŠ
v súčinnosti s riaditeľmi MŠ rozhodnúť, vzhľadom na miestne podmienky ale aj vzhľadom na
personálne, materiálne , priestorové možnosti o otvorení prevádzky MŠ a jej režime.
Obec Lozorno je zriaďovateľom MŠ Lozorno, Orechová 19. Obec Lozorno prerokovala s riaditeľkou
MŠ možnosti prevádzky MŠ Lozorno v rámci podmienok účinných od 15.06.2020 na základe tohto

prerokovania a návrhu riaditeľky MŠ Lozorno rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Obec Lozorno predovšetkým pri prijímaní tohto rozhodnutia zohľadnila personálne vybavenie MŠ ,
ktoré vzhľadom na skutočnosť , že niektorí z jej zamestnancov sú zaradení do rizikovej skupiny
v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR, neumožňujú ku dňu vydania tohto rozhodnutia úplné
a bezpodmienečné obnovenie prevádzky v MŠ Lozorno v plnej kapacite. Pri prijímaní tohto
rozhodnutia rovnako zohľadnila Obec Lozorno aj výsledky zo strany riaditeľky MŠ realizovaného
prieskumu záujmu rodičov detí.
Vedenie MŠ zabezpečí pri prevádzke MŠ dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov ako
aj povinností vyplývajúcich z rozhodnutí príslušných orgánov a úradných miest.
Akákoľvek zmena režimu prevádzky MŠ oproti tomu ako je stanovená v tomto rozhodnutí bude
možná len po tom, ako o nej rozhodne Obec Lozorno ako zriaďovateľ.
Toto rozhodnutie sa nevydáva v správnom konaní a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.
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