
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 7.10.2013 

 

Prítomní členovia komisie:        

                                    PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ  

     Ing. Mária Okálová 

                                    Ing. Ivan Bošňák  

      Mgr. Jana Krettová 

      Mgr. Marcela Jedináková  

Návrh  program :       

1. Zahájenie 

2. Informácia a  zhodnotenie začiatku nového školského roku 2013/2014 

3. Informácia o priebehu a ukončení čiastkovej rekonštrukcie ŠJ. 

4. Výhľadové spracovanie požiadaviek na ďalšie opravy objektov školy  

5. Stravovanie 

6. Schvalenie dotacie Euro 100-120 na akciu  

7. Diskusia a schvalenie navrhu II. upravy rozpoctu na rok 2013 

8. Rôzne 

 

1. Zahájenie – p. Kaliariková privítala prítomných a ospravedlnila p. Sajana, ktorý sa nemohol 

zúčastniť a oboznámila členov komisie s programom. 

2. Informácia a  zhodnotenie začiatku nového školského roku 2013/2014 zahájenie šk. roka 

prebehlo sa uskutočnilo dňa 2.9.2013, počet žiakov  ZŠ 263, sú 3 triedy v prvom ročníku po 17 

žiakov,  počet žiakov  MŠ 120 žiakov, v ôsmom ročníku 13 žiakov, čo je najmenší počet.  V ŠKD 

je  135 detí v 5 oddeleniach, najviac je v druhom oddelení 2. roč. 33 detí, ktoré nie sú pravidelne 

prítomné z dôvodu navštevovaných krúžkov. 

3. Informácia o priebehu a ukončení čiastkovej rekonštrukcie ŠJ, prvá etapa  rekonštrukcie 

jedálne je ukončená a od 7.10.2013 výučba ZUŠ prebieha  v nových priestoroch v budove jedálne, 

v priestoroch bývalej autoškoly bude súkromná ZUŠ (pani Sýkorová a p. Vranič), ZUŠ výtvarný 

odbor počas tohto šk. roku bude v pôvodných priestoroch. Je potrebné naplánovanie rekonštrukcie 

II.fázy rekonštrukcie jedálne na čo najskoršie obdobie, z dôvodu jej využitia ešte v tomto šk. roku.  

4. Výhľadové spracovanie požiadaviek na ďalšie opravy objektov školy: 

 je potrebné riešiť havarijný stav kanalizácie, vo všetkých budovách školských areálov, 

nakoľko pravidelne cca 1x za 2 mesiace riešiť prečisťovanie kanalizácie prostredníctvom 

„krtkovania“ , 

 nutná rekonštrukcia elektriky – havarijný stav v budove II. pavilónu, 

 rekonštrukcia telocvične, 

 dokončenie rekonštrukcie jedálne, 

 výmena okien v triedach v budovách ZŠ,  

 je potrebne urýchlene odstrániť havarijný stav celej strechy jedálne, z dôvodu jej zatekania 

do novozrekonštruovaných priestorov, 

 je potrebné vymeniť tabule v niektorých triedach,  resp. ich prebrúsiť a nanovo nalakovať, 

 prekrytie radiátorov v triedach - zabrániť tak neustále hroziacim vážnym úrazom.. 

5. Stravovanie – pani riaditeľka informovala prítomných:  p.Mesároš je zriadovateľ našej školskej 

jedálne, bol uzatvorený dodatok k zmluve o prenájom s fy Pino a dodatok k zmluve o dodávanie 



stravy počas tohto šk. roka. Bude vyhlásené verejné obstarávanie do marca 2014 na dodávateľa 

stravy pre ZŠ s MŠ, ktorý sa najskôr musí zaregistrovať ako nový uchádzač. 

6. Schvalenie dotacie Euro 100-120 na akciu Týždeň mobility – ktorá sa uskutočnila v rámci 

Týždňa mobility v školskom areáli - organizovala p. Lenka Banska. Prítomní členovia komisie 

súhlasili s čerpaním finančných prostriedkov na túto akciu. Žiaci I. a II. stupňa sa mohli v piatok 

20. septembra zapojiť do súťaží na bicykli, jázd zručnostia pozrieť si bicyklovú freestyle-ovú 

exhibíciu, alebo do výtvarnej a fotografickej súťaže s minigalériou pod stromami v školskom 

areáli. 

7. Diskusia a schvalenie navrhu II. upravy rozpoctu na rok 2013 – p. Bošňák k predmetnej úprave 

predložil návrh na úpravu rozpočtu, ktoré vyplývaju z predchadzajucich dohôd a diskusii na 

Miestnom zastupitelstve, výšku normativnych a nenormativnych príspevkov, ako aj výšku 

požadovanej úpravy rozpočtu prostriedkov na ŠKD a odmeny pre učiteľov. Tabuľka s návrhom na 

úpravu rozpočtu je prílohou zápisnice. Do návrhu úpravy rozpočtu komisia navrhuje nové 

asfaltovanie chodníka popri jedálni a nové asfaltovanie chodníka – existujúcej osmičky, kde je 

značne poškodený existujúci betónový chodník na novom pripravovanom zadnom detskom 

ihrisku. 

8. Rôzne 

 havarijný stav okien výmena po častiach – návrh prerozdelenia financií z rozpočtu, ktoré  

zostali ako nevyčerpané na rok 2013 z rekonštrukcie jedálne, a použiť ich na výmenu okien po 

častiach – a to podľa podlaží a v triedach, p. riaditeľka zabezpečí cenové ponuky na výmenu okien 

prízemia – triedy, samostatne jednotlivé poschodia, na chodbách sa zatiaľ nebude uvažovať 

s výmenou okien,  

 je potrebné, aby stravovacia komisia pripravila požiadavky týkajúce sa zlepšenia kvality 

poskytovaných stravovacích služieb na dodávateľa PINO, ďalej navrhla „vyhodnocovací 

dotazník“, ktorý bude pravidelne monitorovať a vyhodnocovať a pravidelne bude  zabezpečovať 

kontrolu dodávania a kvalitu stravy, 

 p. Bošňák informoval o príprave rozpočtu na budúci šk. rok,  

 p. riaditeľka informovala o prijatých vzdelávacích poukazov v počte 178, zvýšenie nákladov na 

dopravné pre žiakov z Mariánky pre II. stupeň na 13,40 eur, 

 pani riaditeľka informovala členov o pitnej fontánky v priestoroch vestibule I. pavilonu. 

 

 

 

Zapísala dňa 7.10.2013 

Mária Okálová 

 

 


