
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 3.10.2016          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel                                                      

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                                

Neprítomní :                           Ing.Janata Ján                                      

                                               Mgr.Jedináková Marcela 

                                          
 

 

Návrh  program :       
1 .Otvorenie  
2. Otvorenie školského roka 2016/2017 –počet žiakov, počet tried ,personálne obsadenie  materiálne 

vybavenie 

3. Rekonštrukčné práce počas prázdnin: zrkadlovka, sklad, materská škôlka,  ihrisko, areál školy. 

4.Správa o činnosti a čerpaní dotácie z rozpočtu MČ za rok 2016  k 14.9.2016 

5. Žiadosť školskej komisie o dotáciu z rozpočtu MČ na rok 2017 

Rôzne – predbežná informácia z rokovania stravného so zástupcom Fy. Eurest 

 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie p. Sajan privítal prítomných členov komisie a otvoril dnešné zasadnutie. 

 

 

2. Otvorenie školského roka 2016/2017 – 

Pani riaditeľka Kaliariková predniesla na  komisii Vývoj počtu žiakov na ďalšie 3 roky (prikladám 

k zápisnici) 

 

počet žiakov v šk.r. 2016/2017 ..............387   

počet tried ...............................................17 

2 nové pani učiteľky na I. stupni  

Nové vychovávateľky  

 

Odporúčanie komisie: Odporúča sa zaoberať situáciou, nakoľko stúpa počet detí, ale nie sú už 

priestory na vzniknutie tried. Kapacita ZŠ v budúcom školskom roku 2017/2018  neprijateľná.  Do 

roku 2019  bude potrebné 26 tried. Škola ma kapacitu max.18 tried. Komisia odporúča 

zriaďovateľovi a poslancom vzniknutú situáciu neodkladne riešiť a hľadať spôsob financovania 

prístavby, alebo stavby na rozšírenie kapacity školy.  

 

 

 

3. Rekonštrukčné práce počas prázdnin: zrkadlovka, sklad, materská škôlka, 

detské ihrisko, areál školy. 

 

Informácia o rekonštrukčných prácach: 

- bola  prerobená zrkadlová miestnosť na triedu 

-  sklad na učebňu 

- Údržba detského ihriska-podložie pod hracími prvkami 

- Úprava zelene v školskom areáli – strihanie kríkov, kosenie – firma PRIMA 

Rekonštrukcia MŠ stále prebieha.  

 

 



 
4. Správa o činnosti a čerpaní dotácie z rozpočtu MČ za rok 2016  k 14.9.2016. 

K dnešnému dňu sa vyčerpalo 2171, 43,-Eur 

Zostatok 828,57,- Eur. 

Plánované aktivity do konca roka 2016: 

- divadielko MŠ + doprava na korčuľovanie.  

- Mikuláš v škole spolu s MŠ+ darčeky pre deti. 

-  Jesenné tvorivé dielne v ŠKD, vianočné tvorivé dielne.  

Hlasovanie: všetci prítomní jednohlasne: ZA 

 

5. Školská komisia žiada o finančnú dotáciu z rozpočtu MČ na rok 2017 vo výške 3000,- Eur  

Hlasovanie: všetci prítomní jednohlasne: ZA 

 

 

 

Rôzne: 

- predbežná informácia z rokovania stravného so zástupcom Fy. Eurest 

Réžia sa rozpočítala na jednotlivé obedy čo je  v súlade s prijatým 

VZN....Platnosť od 1.10.2016 

 

 

- 55. výročie školy september 2017 

Oslava by bola v novembri, s prípravami na oslavu je potrebné začať už na jar, 

zabezpečiť darčeky, program. 

Komisia odporúča zriaďovateľovi pri tvorbe rozpočtu 2017 prihliadať na  

55. výročie od vzniku ZŠ v Záhorskej Bystrici.  

 

- Žiadosť o ošetrenie stromov v  školskom areáli ( katalpy ), možnosť čerpania 

zo zeleného fondu. 

 

- Nasledujúce rokovanie komisie 9.11.2016 a 7.12.2016. 

 

 

 

 

Zapísala. Denisa Kiszel, tajomníčka 

                                                             

                                                            Predseda komisie: Sajan Miloslav 

 

 

 
 

 


