
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 19.6.2013 

 

Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

                                                   Ing.Ivan Bošňák 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Ing. Mária Okálová 

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                              Ing. Alexander Lipčák  

                                               Mgr. Marcela Jedináková . 

                                              Prof. Ján Grexa  

 

Program :   1. Zahájenie 

2. Schválenie plánu práce zasadnutí komisie na II.polrok 2013 

3. Vyhodnotenie osláv Dňa rodiny a MDD 2013 

4. Navrh na prenájom nebytových priestorov pre PINO 

5. Rôzne 

6. Záver                

K bodom programu: 

1. Zahájenie p. Sajan privítal prítomných členov komisie 

2. Schválenie plánu práce zasadnutí komisie na II.polrok 2013. Termíny zasadnutia komisie školstva 

sú navrhované nasledovne: 

18.9.2013, 16.10.2013, 20.112013, 18.12.2013. 

3. Vyhodnotenie osláv Dňa rodiny a MDD 2013 vrátane dňa otcov – p. riaditeľka poďakovala 

všetkým, ktorí sa podielali na príprave a organizácii tohto podujatia, predovšetkým p. Dudíkovi, 

ktorý zabezpečil všetky športové aktivity, ďalej p. Krettovej, učiteľom a ostatným členom 

športovej komisie. Rodičia a deti zhodnotili veľmi úspešne túto akciu, ocenili okrem iného aj nové 

atrakcie (chodúle). Celkové hodnotenie výborné. Spojenie týchto sviatkov Dňa rodiny, MDD a dňa 

otcov sa sa stretlo s pozitívnym hodnotením, v ktorom budeme pokračovať. 

4. Šk komisii bol predložený materiál Navrh na prenájom nebytových priestorov pre spoločnosť 

PINO. Do ukončenia výberového konania bude so spoločnosťou PINO uzavretá dočasná zmluva 

n& dodávku stravy pre ZŠ s MŠ. Verejná súťaž bude vyhlásená najneskôr k 1.7.2013. Komisia 

odporúča zaslať dokumenty k výberovému konaniu pred zverejnením na pripomienkové konanie 

členom komisie školstva, komisia navrhuje uzatvoriť zmluvu na kratšie obdobie ako na 4 roky, 

Navrhované kritéria:  

 cena stravnej jednotky,  

 separátne okienka na výdaj stravy – je potrebné riešiť v rámci projektovej dokumentácie, 

 zvýšiť úroveň výdaja stravy(čistota táciek a riadu)  

 dodržiavať výstupnú kontrolu kvality jedla ( napr.  teplotu ......  ) 

5. Rôzne 

  p. Bošňák predložil úpravu rozpočtu,, ktorý bol prerokovaný na poslednom zastupiteľstve. 

Rozpočet bol navýšený na celkovú sumu 15 500,- eur z ktorých sa bude realizovať rekonštrukci a 

výmena osvetlenia, vchodové dvere, rekonštrukcia umývadiel a hygienických kútikov v triedach. 

 p. riaditeľka informovala prítomných o dňoch dobrovoľníctva dňa 14.6.2013. Počas tohto dňa boli 

dokončené úpravy terénu okolo ihriska, natieranie drevenných oplotení a zábradlí, natieranie 

lavičiek, odburinenie atletickej dráhy. 

 p. riaditeľka informovala o pokazenej kosačke, a požiadala o zakúpenie novej. Vzhľadom na 

veľkosť areálu školy je potrebné zabezpečiť pravidelné kosenie trávnatej plochy zriaďovateľom. 

Škola nemá kapacity a ani financie na celkovú údržbu areálu. Komisia navrhuje prehodnotenie 

dohody o tom že túto úpravu si škola zabezpečuje sama a tieto úpravy by sa mali realizovať z 

podnetu zriaďovateľa. 

 otvorenie novej triedy vo farskej škôlke pre 19 detí. Do našej MŠ 39 detí nebolo prijatých, z toho 

počtu nie je umiestnených v Záhorskej Bystrici 13 deti. Kritériá na prijatie detí do MŠ pre budúci 

šk. rok je nutné prehodnotiť. 

6. Záver – p. Sajan poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zapíslala : Ing.Mária Okálová                                                      Predseda komisie.Miloslav Sajan 


