
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 22.6.2015 

  

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Ing.Ján Janata - poslanec 

     PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka ZŠ s MŠ  

     Mgr.Jedináková Marcela - rodič 

                                                Mgr. Jana Krettová- učiteľka ZŠ s MŠ 

                                                Ing. Vaňo Stanislav   - rodič 

                                                Kiszel Denisa- zapisovateľka                                           

Hosť:      

      

       

Návrh  program :       
  1. Otvorenie 

  2. Vyhodnotenie priebehu osláv Dňa rodiny a MDD 

  3. Organizácia školského roka 2015/2016  

  4. čerpanie rozpočtu školskej komisie ku dňu 22.6.2015   

       5. Správa z výsledkov školskej inšpekcie                   

  6. Rekonštrukčné práce a opravy počas prázdnin 22.6.2015 

  7. Prerokovanie návrhu VZN ktorým sa upravujú podmienky 

      Držania psov na území MČ BA Záhorská Bystrica                 

                              8. Prerokovanie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

                                  Prevádzky služieb na území MČ BA Záhorská Bystrica 

                              9. Prerokovanie návrhu VZN o evidencii pamätihodností MČ Bratislava 

                                  Záhorská Bystrica 

                             10. Rôzne 

                             11. Záver 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie p. Sajan privítal členov komisie a oboznámil ich s programom. 

 

2. Vyhodnotenie priebehu osláv Dňa rodiny a MDD 

 

Riaditeľka Zuzana Kaliariková informovala členov komisie  o priebehu oslavy MDD a Dňa 

rodiny. Spokojnosť bola aj zo strany školy aj zo strany rodičov. Pochvala patrí všetkým 

organizaciám, ktoré sa na akcii zúčastnili a tým prispeli k úspešnému priebehu samotnej akcie.  

Pochvala patrí takisto aj pedagogickým  zamestnancom, športovým klubom a moderátorovi.  

Nakoľko sa moderátor osvedčil v budúcnosti navrhujeme vyplatiť aj honorár za moderovanie 

akcie. Nedostatky:  chýbala káva.  

 

3. Rekonštrukčné práce a opravy počas prázdnin 22.6.2015 

 

Starosta MČ Jozef Krúpa informoval členov komisie školstva o plánovaných rekonštrukčných 

prác počas letných prázdnin: 

 

- výmena elektroinštalácie v 1. pavilóne 

- prerobenie zborovne na vyučovaciu triedu ( nárast školopovinných detí ) 

- rekonštrukcia toaliet v 1. pavilóne 

- kúpa skriniek 

- maľovanie v 1.pavilóne 

ďalej starosta informoval: 

- Športová hala – nie je ukončený proces VO (cca. 1 mesiac ) 

- Škôlka- tento rok sa nebude robiť rekonštrukcia. Získaná dotácia 60 000,- nie je dostatočná na 

rekonštrukciu. Beží úprava rozpočtu + bude nutná aj rekonštrukcia jedálne v škôlke. 

 



4. Organizácia školského roka 2015/2016 

 

1. Ročník – 65 detí 

2. Ročník – 50 detí 

3. Ročník – 52 detí 

4. Ročník – 37 detí 

5. Ročník – 46 detí 

6. Ročník – 35 detí  

7. Ročník – 27 detí  

8. Ročník – 18 detí 

9. Ročník – 15 detí  

ŠKD bude navštevovať 170  detí, vzhľadom k vysokému počtu bude potrebné prijať 

vychovávateľku. 

(zoznam prikladám k zápisnici) 

 

Rekonštrukcia: nástrel cca 11 000,- € časť je možné použiť z poplatkov za  nájom nebytových 

priestorov. Predpokladaná suma za rekonštrukciu je  ( 18 000,-€ ) 

Príprava pri  rekonštrukcii: osloviť riaditeľa DCM pri sťahovaní  

Nástup fy: na rekonštrukčné práce najskôr 2. júla.  

 

5. čerpanie rozpočtu školskej komisie ku dňu 22.6.2015  

 

1. knižné odmeny- 500,- € minulo 426,97€ 

2. deň učiteľov – 440,-€ preveriť u p. Kubíkovej 

3.  MDD a deň Rodiny- preveriť u p. Krajčírovej 

4. Aktivity na podporu spolupráce našej MŠ a cirkevnej školy- 200,- € vyčerpané 90,-€ 

5. Koncert- MŠ+ divadielko- 200,-€ vyčerpaných 170,-€ 

6. Návšteva jaskyne-350,- € vyčerpané  

7. Jazykový kurz- 500,-€ nevyčerpané 

8. Mikuláš- 200,- € nevyčerpané 

9. Klavírna stolička - ? 

10. Rezerva -290,- € ostáva 

 

Vyčerpali sme 1 576,97€ do júna 2015 

Zostatok 313,- € 

 

 

6.  Správa z výsledkov školskej inšpekcie     

 

Informovala riaditeľka školy Zuzana Kaliariková. 

 

ŠŠI prebehla v dňoch  13-15 mája, 18-20. mája 26-27. mája – na 3etapy (z dôvodu choroby 

jedného z inšpektorov aj učiteľov). Kontrolu vykonali 7 inšpektori, ktorí sledovali: 

- riadenie školy –výsledok inšpekcie- úroveň veľmi dobrá 

- podmienky výchovy a vzdelávania- výsledok inšpekcie -veľmi dobré 

- úroveň vyučovania- výsledok inšpekcie -na dobrej úrovni  

- rezervy vo využívanie IKT – vytvárať priestor žiakom v IKT – výsledok inšpekcie s menšími 

pripomienkami 

 

Správa sa nachádza u pani riaditeľky a je k dispozícii k nahliadnutiu. 

Hodnotenie inšpekcie  celkovo na dobrej úrovni. 

 

 

 

 

 

               



7. Prerokovanie návrhu VZN ktorým sa upravujú podmienky držanie psov na území MČ BA – 

ZB, pravidlá času predaja v obchode, evidencia pamätihodností  

 

Informoval predseda komisie p. Sajan: 

 

Bol podaný protest prokurátora voči VZN mestských častí ( nie sú podľa neho v súlade so 

zákonom). 

Na poslednom miestnom zastupiteľstve sa prijal protest prokurátora čím sa majú VZN v MČ BA –

ZB meniť: 

VZN evidencia pamätihodnosti, VZN držanie psov a VZN pravidlá času predaja v obchode.... 

Materiály budú prerokované ma miestnom zastupiteľstve dňa 29.6.2015 o 13.00h. 

 

8. Rôzne 

Preplatenie poukazov na  kúpalisko v Lamači: 

Komisia odsúhlasila  preplatenie poukazov na kúpalisko v Lamači pre žiakov s trvalým pobytom 

v Záhorskej Bystrici, ktorí navštevujúcich ZŠ Lamač. Má však pripomienku, nakoľko sú všetci 

žiakmi ZŠ Lamač, škola dostáva za nich príspevok zo štátneho rozpočtu. Členovia komisie športu 

sa zhodla na tom, že by to mala celé hradiť MČ BA – Lamač. 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ – informácia ohľadom ohnutého, zlomeného basketbalového koša v areáli ZŠ 

s MŠ Hargašova. Bola privolaná polícia, ktorá si vyžiadala kamerový záznam, na ktorom sa 

zistilo, že basketbalový kôš bol zlomený v sobotu doobeda počas akcie Záhorská hokejka. 

Ďalej po tejto akcii ostala telocvičňa napriek dohode odomknutá, čím mohla vzniknúť škoda na 

majetku školy. Pani riaditeľka kontaktovala pána Bošňáka a informovala ho o týchto nedostatkoch 

po akcii Záhorácka hokejka.   

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 23.6.2015        Zapísala  

           Denisa Kiszel  

 


