
 
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
_____________________________________________________________________ 

 
Dátum zasadnutia: 17.4.2013 
 
Členovia komisie:        Miloslav Sajan, predseda 
                                    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  
     Ing. Mária Okálová 
                                    Ing. Ivan Bošňák  
      Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 
                              Mgr. Jana Krettová 
      Prof. Ján Grexa  
Návrh  program :       

  1. Otvorenie  
  2. Informácia o VZN o určení podrobností financovania a výšky dotácie 
      na prevádzku a mzdy na žiaka 
  3. Návrh raz ročne vyhodnotiť najlepšieho žiaka, žiačky v ZŠ  
  4. Brigáda 20.4.2013 
  5. Príprava na oslavy Dňa rodiny a MDD  
  6. Rôzne 

 
 

1. Otvorenie - p.Sajan privítal prítomných hostí 
 

2. P.Bošňák informoval prítomných členov komisie o pripravovanom VZN o určení 
podrobností financovania  materskej školy a  školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mestskej  časti  Bratislava – Záhorská Bystrica. Komisia obdržala na 
pripomienkovanie upravený návrh VZN. Komisia súhlasí s prepracovaným návrhom 
okrem bodu c) v prílohe č. 1, ktorý navrhuje vypustiť vzhľadom k tomu, že uvedený 
odstavec je nadbytočný a nie je potrebný ho uverejňovať v zmysle zákona 596/2003.  

 
3. Návrh vyhodnotenia najúspešnejších žiakov našej školy. Komisia navrhuje zaradiť toto 

vyhodnotenie a stretnutie so starostom k slávnostnému ukončeniu šk. roka, ktorý sa 
uskutoční posledný deň šk. roka 2012/2013. Návrh programu posledného dňa školského 
roku t.j. 28.6.2013: 

- 8,00 sv. omša v kostole 
- 9,00 slávnostné vyhodnotenie ukončenia šk. roku v spoločenskom dome za účasti 

rodičov, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov podľa navrhnutých kritérií 
predložených vedením školy a učiteľov 

- 10,00 odovzdávanie vysvedčení v triedach 
- 11,00 „Zmrzlina u pána starostu“ pre ocenených žiakov 

 
4. Dňa 20.4.2013 sa uskutoční brigáda v rámci obce a v rámci školského areálu. V areáli 

školy je potrebné vykonať tieto práce: hrabanie lístia, strihanie kríkov, rozvážanie zeminy, 
natieranie lavičiek, osadiť smetné koše pri hokejovom ihrisku. 

 
5. Oslava Dňa rodiny a MDD sa uskutoční dňa 31.5.2013 v areáli školy. Organizačný výbor 

bude zložený zo zástupcov MÚ, ZŠ s MŠ, OZ  pôsobiacich v obci a iných subjektov. P. 
Sajan osloví ostatných predsedov komisií, ktorí by sa mohli podielať na organizovaní 
programu v tento deň a zorganizuje pracovné stretnutie dňa 29.4.2013. P. Sajan požiada 
kultúrnu komisiu p. Marciša o zabezpečenie a koordináciu oslavy. 

 
6. Rôzne 

 p.Bošňák informoval členov komisie o pripravovanej rekonštrukcii jedálne, z dôvodu jej 
rozšírenia z kapacitných dôvodov a hygienických noriem. Komisia súhlasí s návrhom 



predloženého projektu. Novovzniknuté priestory 2-3 učebne budú vytvorené pre ZUŠ. P. 
riaditeľka bude  jednať  s p. Trgovou ohľadom týchto novovzniknutých priestorov. Bola 
podaná výpoveď na prenájom priestorov autoškole. Polícia v týchto priestoroch je bez 
zmluvného vzťahu a budú jej ponúknuté iné priestory v rámci obce. Uskutoční sa 
stretnutie p. riaditeľky a p. Mesároša týkajúce sa prebudovania prípravných priestorov na 
výdaj stravy. Bude potrebné požiadať o navýšenie rozpočtu z plánovaných 20 000 eur na 
60 000 eur, ktoré pokryje náklady na celkovú rekonštrukciu jedálne. Členovia komisie 
zobrali na vedomie informáciu o plánovanej rekonštrukcii a potrebe navýšiť rozpočet. 

 návrhy na navýšenie rozpočtu budú predložené v máji 2013. 
 
 
Zapísala dňa 17.4.2013 
Mária Okálová 

 

Predseda školskej komisie  

Sajan Miloslav 


