
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 17.2.2016       16:30 hod                   malá zasadačka MÚ 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Ing.Ján Janata – poslanec         ospravedlnený 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr.Jedináková Marcela           ospravedlnená 

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                               Denisa Kiszel 

                                                   
Hosť:  Ing. Jozef Krúpa - starosta 

    

 

Návrh  program :       
  1 .Otvorenie  

  2. Informácia o stave projektu k prístavbe škôlky a stavbe športovej haly 

       ( informuje starosta Ing. Krúpa Jozef) 

  3. Riešenie havarijného stavu strechy školského pavilónu 

  4. Informácia o schválenom rozpočte školy zo dňa 9.2.2016 

  5. Návrh čerpania rozpočtu komisie  na rok 2016 (3000,- €)                  

  6. Rôzne – informácia o verejno-obchodnej súťaži k prenájmu jedálne  

                    Informácia o zápise detí do ZŠ s MŠ 

                    Príprava k oslavám dňa učiteľov 

                    Prestrešenie ihriska – problém so zatekaním vody na plochu pri daždi 

                    Spadnutý strom – vykonať odborný posudok a prípadný výrub kritických 

                                                  stromov(nebezpečenstvo úrazu .....) 

                    Verejné priestranstvo- školský dvor (neporiadok po návštevníkoch)                           

  7. Záver 

 

 

1. Otvorenie- predseda komisie privítal prítomných členov komisie a odovzdal slovo pánovi  

starostovi. 

 
2.  Informácia o stave projektu k prístavbe škôlky a stavbe športovej haly 

Starosta Jozef Krúpa   informoval: 

športová hala –  projekt,  ktorý bol spracovaný bol zadaný do  verejného obstarávania a vyhrala ho žilinská 

firma SOAR spol. s.r.o. Vzhľadom na finančné možnosti MČ bolo dohodnuté pri podpísaní zmluvy, že ak 

v priebehu  roka 2017 nezíska MČ dostatočné množstvo financií na výstavbu športovej haly zmluva zanikne. 

Na MČ prišla výzva na získanie grantu k výstavbe športovej haly z ministerstva školstva na predpokladanú 

finančnú čiastku 200 000 €. MČ má pripravené podklady na získanie grantu, ktoré zašle a bude žiadať 

maximálnu možnú sumu na výstavbu športovej haly. Termín zaslania podkladov je do 28.2. 2016. Tento rok sa 

nezačne s výstavbou športovej haly, nakoľko priorita MČ je rozšírenie Materskej školy. 

Materská škola- v roku 2011 sa hľadala  možnosť rozšírenia MŠ na základe ktorej bol spracovaný projekt na 

rozšírenie  o štyri triedy. Podarilo sa získať sumu 60 000,--pomocou výzvy z ministerstva školstva, do ktorej 

sme sa ako MČ zapojili. Získaná suma nestačí  na rozšírenie štyroch tried MŠ. Konalo sa stretnutie- druhá 

úprava projektu, aby sme sa dostali do úrovne do 200 000,-Eur. Po upravení priestorov vznikne jedna nová  

trieda. V priebehu marca 2016 sa bude konať verejné obstarávanie. Do konca apríla 2016, by  mal byť vybratý 

na základe verejného obstrávateľ dodávateľ, ktorý začne na rozšírení triedy v MŠ pracovať. 

K rozšíreniu ZŠ budú výzvy na dotácie od štátu v priebehu roka 2016. MČ sa bude uchádzať o dotáciu na 

 rozšírenie školy. Bude urobený projekt sponzorsky pre ZS. Prerobenie zrkadlovej miestnosti, príprava dielne a 

jazyková učebňa sa prerobia  na triedy. 

 

 

 



 

 

3.  Riešenie havarijného stavu strechy školského pavilónu 

Pán Spielbock dal vypracovať posudok 2 nezávislým firmám MP Izol s.r.o. a Sanhydro s odporúčaním 

oboch firiem na výmenu povrchovej izolácie strechy po celom povrchu objektu z dôvodu značného 

popraskania a lokálneho poškodenia izolácie strechy. Správy  sú vypracované i s návrhom odstránenia, ale 

v súčasnej dobe nie je možné výmenu povrchovej izolácie strechy uskutočniť, z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. Komisia odporúča osloviť 3 nezávislé firmy na vypracovanie cenovej ponuky na 

odstránenie havarijného stavu.  

 

 

4.  Informácia o schválenom rozpočte školy zo dňa 9.2.2016 

Riaditeľka Zuzana Kaliariková informovala o schválenom rozpočte školy, ktoré sa prerokovalo na 

miestnom zastupiteľstve dňa 9.2.2016. Schválený rozpočet bol odhlasovaný na MZ a škola bude 

z neho vychádzať. 

 

 

5.  Návrh čerpania rozpočtu komisie  na rok 2016 (3000,- €) 

Predseda Miloslav Sajan informoval, že bol na zasadnutí MZ schválený návrh rozpočtu pre 

školskú komisiu 3000,- €. 

Členovia komisie sa dohodli, že suma 1500,-€ z rozpočtu komisie sa použije  na výchovno- 

vzdelávacie aktivity školy. Suma 500,-€ sa použije na knižné odmeny, knihy pre predškolákov 

a pre  ocenených žiakov  na konci škols. roka. Na Deň učiteľov 200,-€ ako finančnú odmenu + 

darčeky   300,- € Suma 200,-€ na MDD a Deň Rodiny, 300,- € ako rezerva. 

 

 

 

6.  Rôzne: 

-  informácia o verejno- obchodnej súťaži k prenájmu jedálne: vyšiel inzerát, kde rozbiehame 

VO na prenájom jedálne za účelom dodávania stravy. Inzerát bude zverejnený dnes 17.2.2016  

na webovej stránke ZŠ a MČ. Ponuky môžu uchádzači zasielať do 16.3.2016. Musí sa zostaviť 

komisia na otváranie obálok. 

  

- informácia o zápise detí do ZŠ s MŠ- zápis bude prebiehať  8.-9 apríla do prvého ročníka, 

v piatok  v čase od 15-18h. a  v sobotu 8-12h. Zápis do  MŠ bude prebiehať  od 11-15 apríla – 

odovzdávanie prihlášok od 8.-10h. a od 16-17h. Infomácia o zápisoch vyjde v najbližšom 

vydaní novín „Naša Bystrica“. 

 

- informácia o príprave k oslavám dňa učiteľov- Oslava ku Dňu učiteľov bude dňa 1.apríla. 

Začne o  17.00h.  koncertom ZUŠ v spoločenskom dome v ZB. .Navrhnutí  budú dvaja  

učitelia. Hostia večera budú starosta MČ Jozef Krúpa, predseda školskej komisie Miloslav 

Sajan, predseda rady školy Jozef Masarik, predseda OZ rodičov a pán farár Pokojný. 

  

- informácia o prestrešení ihriska – problém so zatekaním vody na plochu pri daždi – podnet 

bude posunutý na stavebnú komisiu.  

 

- Informácia o spadnutom strome – je potrebné vykonať odborný posudok a prípadný výrub 

kritických stromov(nebezpečenstvo úrazu .....)- odborný posudok  bude vykonaný na všetky 

stromy v areáli školy. 

 

- Informácia o verejnom  priestranstve (škola) – na školskom  dvore ostáva neporiadok po 

návštevníkoch- apelovať na návštevníkov školského areálu, aby dodržiavali čistotu a poriadok 

v areáli pred odchodom. 

                        

Dňa 19.2.2016      zapísala Denisa Kizsel 


