
 Informácia o organizácii a otvorení CMŠ G. B. Mollovej od 

11.1.2021 
                                       06.01.2021 

Vážení rodičia, na základe odporúčania a usmernenia MŠ SR a po konzultácii so 

zriaďovateľom Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, v zastúpení Mgr. 

Viera Kyselicová, riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu, v súvislosti s pandémiou 

a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021, bude prevádzka CMŠ Gianny 

Berettovej Mollovej, v období  od 11.1.2021 do 15.1.2021 prednostne pre deti zákonných 

zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ďalej  zákonných zástupcoch, ktorým 

vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia 

dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Ďalej vieme kapacitne 

zabezpečiť pobyt pre dieťa, ak je potreba rodičov, mimo kritickej infraštruktúry, pri dodržaní 

všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení, po dohode s riaditeľkou Mgr. 

Ivetou Jánošíkovou.(+421911 228 202, riaditel@cmsbilikova.sk ). 

 

Zamestnanci v odvetviach  kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona č. 45/2011 Z. z. 

Zákon o kritickej infraštruktúre: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45, Smernice rady 

2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe 

usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami 

k zabráneniu šírenia COVID 19. 

 Od 11. do 18. januára 2021, bude vyplácaná Sociálnou poisťovňou SR pandemická OČR, 

o ktorú sa môže zákonný zástupca dieťaťa uchádzať. 

  

Poplatky na neinvestičné výdavky za dieťa na január 2021, v prípade neúčasti dieťaťa na 

edukačnom procese v celom mesiaci január, budú  znížené na 40 Eur za dieťa, 33 Eur za 

dieťa - predškoláka.                      

  

Prosím obratom, najneskôr do 9.1.2021 o nahlásenie, odhlásenie dieťaťa v mesiaci 

január 2021  mailom na obe adresy:  

riaditel@cmsbilikova.sk 

potrokova895@gmail.com   

 

Vážení rodičia, prosím Vás o zodpovedné zváženie všetkých okolností ( zdravotný stav 

dieťaťa, pobyt v rizikových mestách, kontakty s inými osobami, kde ste sa pohybovali 

počas predošlých dní), pri využití možnosti pobytu dieťaťa v materskej škole, aby ste 

svojim neuváženým rozhodnutím neohrozili ostatné deti a zamestnancov školy. 

Dôverujeme Vám!  

     

Táto informácia je platná po najbližšiu zmenu pandemického stavu. O aktuálnom stave 

situácie Vás budem informovať priebežne. 

 

V čase od 7.1.2021 do 8.1.2021 je prevádzka tak, ako bolo plánované v zmysle právnych 

pokynov s dôrazom na protiepidemiologické opatrenia. 

 

Prajem nám všetkým požehnané, pokojné dni v novom roku, aby sme v zdraví mohli plniť 

svoje osobné i pracovné povinnosti, kontaktovať sa s rodinou, blízkymi, priateľmi. 

 

Mgr. Iveta Jánošíková 
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