
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 26.10..2015                  16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel - tajomníčka 

                                                    Ing.Ján Janata - poslanec 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr.Jedináková Marcela-ospravedlnená 

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                                      

                                                   
Hosť:                                          Ing.Jozef Krúpa – starosta 

                                                           Vladimír Kristl - poslanec 

    

 

Návrh  program :       
  1 .Otvorenie  

  2. Návrh na vytvorenie elokovaného pracoviska MŠ 

  3. Prerokovanie sťažnosti pána Horvátha z Hargašovej na hluk z MŠ 

  4. Prerokovanie nesúhlasu poslanca Vladimíra Kristla  

      k určeniu vinníkov za poškodenie basketbalového koša na školskom  

      ihrisku. 

  5. Predloženie čerpania finančnej dotácie školskej komisie k 26.10.2015   

  6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

      za škol.rok 2014-2015   

  7. Vývoj počtu žiakov s dopadom na kapacitu ZŠ s MŠ výhľadovo na ďalšie roky      

  8. Odmeny učiteľom 

  9. Školské stravovanie 

 10 . Rôzne : - poškodzovanie zariadení na školskom ihrisku 

                      - výrub stromov     

 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie privítal prítomných členov a hosťa starostu Jozefa Krúpu na zasadnutí komisie. 

 

2.  Návrh na vytvorenie elokovaného pracoviska MŠ: 

Starosta priblížil ideu ohľadom  elokovaného pracoviska MŠ, vzhľadom vysokého nárastu prijatia 

detí do MŠ. Predstava by bola prerobiť spodnú časť  na starom úrade minim.2 triedy, vytvoriť tým 

elokované pracovisko MŠ. Knižnica by sa mohla presunúť do ľudového domu a ZUŠ do starého 

úradu miesto knižnice. Stavebné úpravy by boli za nižšiu položku ako dobudovanie k pôvodnej 

škôlke. 

 

3. Prerokovanie sťažnosti pána Horvátha z Hargašovej na hluk z MŠ: 

Stanovisko komisie školstva: 

Členovia komisie nesúhlasia s premiestnením detského ihriska, nakoľko deti sa na ihrisku zdržujú 

minimálne doobeda cca 1h. a poobede takisto cca 1h. Areál je školský a slúži pre deti. Sťažnosť je 

neopodstatnená. 

 

 

 



4. Prerokovanie nesúhlasu poslanca Vladimíra Kristla k určeniu vinníkov za poškodenie 

basketbalového koša na školskom ihrisku. 

 

- Celú situáciu ohľadom zlomeného  basketbalového koša  sme prediskutovali a vysvetlili. Vinník 

ostáva neznámy.  

Hlasovanie: všetci prítomní sú ZA, počet prítomných 6 

 

 

5. Predloženie čerpania finančnej dotácie školskej komisie k 26.10.2015: 

 

Doplnenie tabuľky: Návrh čerpania rozpočtu. Schválený rozpočet sumou 3000,-€. 

Zostáva 500,-€, ktoré boli určené na týždeň výučby Anlického jazyka. Rodičia súhlasili so sumou 

35,- na výučbu a tak nie je nutné prispievať sumou 500,- zo školskej komisie. Členovia komisie 

súhlasia s využitím príspevku na inú akciu, ktorú upresnia na ďalšom zasadnutí komisie na 

základe podkladov od riaditeľky školy Zuzany Kaliarikovej. 

Hlasovanie: všetci prítomní ZA, počet prítomných 6 

 

 

6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za škol.rok 2014-2015: 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade aj na rade školy a podpísaná zriadovateľom školy, 

starostom MČ Jozefom Krúpom. V prípade záujmu je k dispozícii k nahliadnutiu u pani 

riaditeľky, alebo na miestnom úrade u p. Kubíkovej a takisto zverejnená na webovej stránke 

školy. 

 

 

7. Vývoj počtu žiakov s dopadom na kapacitu ZŠ s MŠ výhľadovo na ďalšie roky: 

Tabuľka bola upravená na aktuálny stav (priložená k zápisnici).     

 

 

8. Odmeny učiteľom: 

Predseda finančnej komisie Ján Janata  preverí možnosti  ohľadom odmeny pre učiteľov. 

 

9. Školské stravovanie: 

Riaditeľka školy Zuzana Kaliariková informovala ohľadom stravovania v škole a  podnetov 

zo strany rodičov. Zmluva s Eurestom je do konca októbra. Verejný obstarávateľ navrhol 

urobiť dodatok ku zmluve o prenájme a k zmluve o dodávaní stravy. V januári sa urobí súťaž 

na nového dodávateľa. Komisia odporúča predĺžiť nájom školskej jedálne firme Eurest za 

rovnakých podmienok a predlžiť nájom do 30.7.2016. 

 

 

10 . Rôzne :  

- poškodzovanie zariadení na školskom ihrisku: riaditeľka Zuzana Kaliariková informovala 

o vylomenom  prevádzkovom poriadku zo zariadenia pri materskej škole. 

- výrub stromov : z dôvodu bezpečnosti žiada komisia školstva.. urýchliť schvaľovací  proces 

ohľadom výrubu, čaká sa na rozhodnutie, ktoré podpíše pán starosta Jozef Krúpa a môže sa začať 

s výrubom označených stromov.    

 

 

 

Zapísala dňa 26.10.2015      Denisa Kiszel 


