
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 02.05.2018                  16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel - tajomníčka 

                                                    Ing.Ján Janata - poslanec 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

             Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                                      

                                                   
Hosť:                                          Ing.Jozef Krúpa – starosta 

                                                     Besedičová Barbora        

    

 

Návrh  program :       
  1 .Otvorenie  

  2.Príprava osláv dňa rodiny a MDD 

  3. Informácia o investičnej činnosti MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 

  4. Informácia o prijatí žiakov do ZŠ s MŠ 2018/2019 

  5. Čerpanie finančnej dotácie komisie na školské aktivity      

  6. Rôzne   

  7. Záver   

 

 
1 .Otvorenie 

Predseda Miloslav Sajan otvoril dnešné rokovanie komisie školstva a privítal prítomných hostí pána starostu Jozefa 

Krúpu a pani Besedičovú ( referát kultúry MÚ) 
 

 2. Príprava osláv dňa rodiny a MDD 

 

Pozvaná za  miestny úrad p. Besedičová – referát kultúry 

Vzhľadom k tomu, že v školskom areáli je výstavba športovej haly, nie je možné uskutočniť MDD, Deň 

Rodiny v areáli školy. 

Akcia sa bude konať dňa 1.júna ( v prípade nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční) 

 

1. Návrh- futbalové ihrisko- viac sa prikláňame k ihrisku, vzhľadom k veľkému 

priestoru a umiestneniu stánkov a stanu. 

Starosta odsúhlasil uskutočnenie podujatia na futbalovom ihrisku. 

2. Farská záhrada- málo miesta  

 

Zabezpečenie zo strany MÚ: 

- Hasiči  

- Osloviť bufetára p. Veselého (bufet futbalové ihrisko) 

- Predajné stánky   

- Stoly, lavice, smetné koše 

- Detský kútik 

 

 

Zabezpečenie zo strany školy: 

- Maľovanie na tvár 

- Športové aktivity 

- Oslovenie rodičov ohľadom občerstvenia 



- Odmeny pre žiakov –p. Krettová 

- Nálepky –p. Sajan 

- Moderátor 

- Ozvučenie – na ihrisku, ak sa nedohodneme tak sa obrátime na p. Drahoša  

- Osloviť p. Prokopa, aby zrušil zápasy plánované na ten deň 

- Pieskovanie  

 

 

3. Informácia o investičnej činnosti MČ Bratislava – Záhorská Bystrica- škola- prístavba, 

športová hala, škôlka-nadstavba 

 

Športová hala- konzultujú sa stavby navyše. Sú mierne časové posuny, stavba napreduje. Prebehlo 

stretnutie ohľadom vybavenia interiéru , za účasti učiteľov. Momentálne sa rieši strecha. 

 

Škola- prístavba- za účasti dodávateľa prebehlo stretnutie. Posun začiatku prác bude koncom mája. Aby 

sa začalo po skončení školského roka. Dokončenie je plánované na koniec augusta. 

 

Škôlka- prebieha výber dodávateľa. Boli vybraté 2 firmy. Musia podať vyjadrenie - doplnenie podania. Do 

konca mája sa má vybrať dodávateľ. Na základe podpísanej zmluvy by sa malo začať s výstavbou. 

Pani riaditeľka požaduje stretnutie s vybraným dodávateľom vzhľadom k veľkému počtu prihlásených detí 

na prijatie do MŠ. 

 

 

 

4. Informácia o prijatí žiakov do ZŠ s MŠ 2018/2019 

 

Základná škola: 

 

102 zapísaných detí 

Trvalý pobyt v ZB  78  

13 mimo ZB 

11 čestné vyhlásenie, že sa sem sťahujú a budú mať trvalý pobyt 

 

66 prihlásených detí –plánované sú  3 triedy 1. ročníka 

 

Rozhodnutie sa musí poslať do 15. júna 

 

Materská škola: 

 

Prihlášky 137  

 

Trvalý pobyt v ZB  102 z toho 75 do konca augusta dovŕšia 3 roky 
  27 narodené po auguste 

 

35 nemajú trvalý pobyt v ZB z toho 24 sa sem sťahuje a budú mať trvalý pobyt. 

4 deti Marianka 

5 Stupava 

1 Lamač 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Čerpanie finančnej dotácie komisie na školské aktivity  

3000 eur 

 

Deň učiteľov 624,52 eur 

Odmena pre učiteľov ......................... 300,- eur 

Darček pre učiteľov............................324,52 eur  

Výchovno- vzdelávacie .....294,96 eur -kino v rámci testovania 9 

Noc s Andersenom.............164,70 eur 

 

 

Celkovo doteraz vyčerpané: 1023,82 eur 

 

p. Krettová požiadala o schválenie dotácie na výlet pre 8. a 9. ročník –exkurzia Ochtínska Aragonitova 

jaskyňa. 

Dotácia : 514,- eur (doprava+ vstupné) 

 

Hlasovanie: ZA: všetci prítomní  

 

6. Rôzne: 

- Neporiadok v areáli školy-pravidelne  

- Pri MŠ vyschli 2 čerešne – výrub, p. Liďáková urobí obhliadku. P. Horváthová chce darovať 

stromčeky – okrasné  

- Otvorená búda v areáli školy- dvere vylomené- nachádza sa tam elektrina (vzniká nebezpečie) 

 

Pán Sajan informoval komisiu o telefonáte od pani Jánošíkovej s jej požiadavkou informácie riešenia 

pretrvávajúceho problému medzi jej synom , ostatnými spolužiakmi a triednou učiteľkou. 

Pani riaditeľka ZŚ s MŠ oboznámila komisiu s tým, že pravidelne chodí do triedy na hospitácie a nezistila 

žiadnu situáciu,   ktorá by narušovala triedny kolektív v jeho správaní. 

S deťmi nie sú žiadne komplikácie. Deti sa zapájajú do diania a vyučovacieho procesu. 

Komisia tento bod uzavrela a ponechala riešenie v kompetencii riaditeľky školy.  

  

 

 

Zapísala dňa: 3.5.2018      Denisa Kiszel, tajomníčka 

         Miloslav Sajan, predseda komisie  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                        

   

   

 

 

 

 
 

 


