
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 
 
Dátum zasadnutia: 15.4.2019         16:30 hod 
 
Členovia komisie:              Mgr. Mária Šebíková, predseda 
    Ing. Ivan Bošňák, podpredseda 
                                               Denisa Kiszel, tajomníčka                                                     
    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  
    Mgr. Jana Krettová 
    Prof. Jozef Masarik 
    RNDr. Jarmila Požgayová 
    Miloslav Sajan 
    Mgr. Martina Šujanová 
  
Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta 
                                         
 
Program rokovania: 
 
1. Vyhodnotenie Dňa učiteľov 
2. Vyhodnotenie zápisu do 1. ročníka ZŠ 
3. Prevádzka MŠ v dočasných priestoroch 
4. Príprava Dňa detí a Dňa rodiny 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
1. Vyhodnotenie Dňa učiteľov: 

- 29.3. oslava Dňa učiteľov 
- ocenení boli 3 učitelia, dvaja zo ZŠ a jeden z MŠ 
- zo školskej komisie boli zúčastnení 5 členovia 
- program zabezpečili učitelia zo ZUŠ 
- organizačne sa podielali: starosta MČ, miestny úrad, základná škola s materskou školou 

 
Informácie pána starostu: 
Športová hala: 
Kolaudácia haly: 21.3.2019, právoplatné rozhodnutie, montáž prvkov, čiary 
V priebehu tohto týždňa budú dokreslené všetky čiary, následne sa budú montovať všetky stĺpy, montáž 
siete a pod. 
Plánujeme slávnostné otvorenie haly pre školu aj pre verejnosť. 
Slávnostné otvorenie pre školu bude 9.mája 2019 
 
Materská škola: 
Harmonogram prác je schválený, meniť sa nebude. 
Práce majú byť dokončené do konca septembra, popri práci môže vzniknúť posun prác aj na neskorší 
termín. 
 
Elektrovod: 
Komunikácia so županom, užšia komunikácia s vedením, dajú vedieť… 
 
 
 
 
2. Vyhodnotenie zápisu do 1. ročníka ZŠ 

Celkové výsledky 



Spolu:114 detí 
Chlapcov: 56/ Dievčat: 58 
ŠKD: 93 
ETV: 42/ NBV: 53 + 3 evanj. 
Iná škola/štúdium v zahraničí: 5 
Predčasné zaškolenie: 1 
odklady: 16 
 
Záhorská Bystrica: detí 101, chlapcov: 49/ dievčat: 52 
ŠKD: 83 
ETV: 35/ NBV: 49 + 3 evanj. 
Iná škola/štúdium v zahraničí: 4 
Predčasné zaškolenie: 1 
odklady: 15 
 
Marianka: 7 
Stupava: 1 
Iné časti Bratislavy: 4 
(medzi nimi sú aj súrodenci našich žiakov a aj tí, ktorí sa plánujú do Záhorskej Bysrice sťahovať 
alebo čakajú na kolaudáciu) 

 

3. Prevádzka MŠ v dočasných priestoroch 
 
Deti z MŠ sa museli dočasne presťahovať do iných, náhradných priestorov počas rekonštrukcie 
materskej škôlky. 

- v SD miestneho úradu sú umiestnené 2 triedy 
- na fare je zriadená 1 trieda 
-  v športovej hale sú predškoláci 2 triedy 
 
Požiadavka od učiteliek z MŠ: Je možné využívať  ihrisko vedľa miestneho úradu v dvoch 
vyhradených časoch počas dňa, aby sa predišlo miešaniu detí z MŠ a detí v sprievode rodičov, 
ktoré nie sú umiestnené v MŠ?  

 

4. Príprava Dňa detí a Dňa rodiny 
 
Deň detí a Deň rodiny sa uskutoční 31.5.2019 podľa dohody na futbalovom ihrisku. 
 
Zabezpečenie:  
Stanovištia so športovými disciplínami - zabezpečí škola, športové kluby 
Odmeny pre deti – zabezpečí škola 
Väčšie veci do tomboly – inak ako po minulé roky, návrh v rámci tomboly, sponzorské 
upomienkové predmety  
Nálepky – p. Bošňák  
Pitný režim mimo bufetu p. Veselého – zabezpečí p. Bošňák, sudy s vodou  
Umelohmotné/papierové poháriky, utierky - p.Krettová 
Poníky – p. Bošňák osloví  
Hasiči   
Maľovanie na tvár  
Moderátorky – bývalé deviatačky, zabezpečí škola 
 

  5.  Rôzne 
Testovanie 9 - vyhodnotenie priebehu testovania, výsledky v priebehu mesiaca (koniec apríla) 
Testovaných bolo 31 deviatakov (30 intaktných a 1 integrovaný) 
 



Testovanie 5 – prebehlo v mesiaci november 
P. Bošňák prezentoval spracované materiály, kde porovnával našich piatakov s piatakmi  
z Bratislavy IV a ostatných mestských častí Bratislavy. Navrhol postupy ako zlepšiť výsledky 
žiakov. 
 
Rozšírenie priestorov školy - nutné, návrh nadstavby školskej jedálne (riešenie lacnejšie a 
rýchlejšie než nadstavba druhej budovy), s nadstavbou druhej budovy sa postupne počíta tiež. 
 
 
 
Zapísala: Denisa Kiszel, tajomníčka 
Kontrola: Mgr. Mária Šebíková, predseda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        


	Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta

