
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 7.5.2014 

 
Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

                                                    PaedDer Zuzana Kaliariková 

    Ing. Mária Okálová 

                                                   Mgr.Petra Mitašíková PhD.  

                                                    Ing.Alexander Lipčák            

                                          Mgr. Jana Krettová 

                                        Prof. Ján Grexa  

    Mgr. Marcela Jedináková 

Hostia :                                       Mgr.Eva Novosedlíková     za MČ 

                                                   Ing. Stanislav Vaňo      za stolný tenis 

 

Programu rokovania :       

                               1. Otvorenie 

                               2. Príprava organizačného zabezpečenia osláv Dňa rodiny a MDD 

        3. Vyhodnotenie jarnej brigády v objekte školy 

        4. Návrh na vybratie nadmerne nadaného dieťaťa, alebo rodiny s takýmto dieťaťom 

                                    na ocenenie.    

                               5. Informácia o vybratom dodávateľovi okien  na školu     

                               6. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov z fondu školskej komisie 

                               7. Informácia o druhej etape rekonštrukcie jedálne školy 

                               8. Informácia o prenájme nebytového priestoru školskej jedálne fy.EUREST     

        8.Informácia o prijatom VZN k podmienkam poskytovania finančných prostriedkov 

                                   na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

                               9. Informácia o vyhlásení poslancov MZ – Záhorská Bystrica        

                           10. Rôzne    

 

K jednotlivým bodom programu 

 

1. Otvorenie – p. Sajan privítal prítomných členov komisie a hostí 

 

2. Príprava organizačného zabezpečenia osláv Dňa rodiny a MDD dňa 30.5.2014 – organizačnú stránku bude 

zabezpečovať p. Novosedlíková z referátu kultúry z MČ podľa upraveného programu a harmonogramu z roku 

2013. Konečná príprava bude prerokovaná v priebehu posledného májového týždňa.  

 

3. Vyhodnotenie jarnej brigády v objekte školy pani riaditeľka informovala o uskutočnenej brigáde  a nižšej účasti 

rodičov, občerstvenie bolo zabezpečené zamestnancami školy na náklady OZ RZH. Na návrh rodičov, bolo by 

vhodné, brigádu organizovať 2x ročne jar a jeseň. Je potrebné zabezpečovať minimálne 2 kontajnery na zelený 

odpad.  

 

4. Návrh na vybratie nadmerne nadaného dieťaťa, alebo rodiny s takýmto dieťaťom – ZŠ navštevuje viac nadaných 

detí a preto nie je možné jednoznačne vybrať jedného žiaka. Školská komisia navrhuje pozvať redaktorku, prípadne 

zástupcu iného periodika na oslavu pri príležitosti oslavy MDD a Dňa rodiny, uvedené pozvanie môže byť 

podnetom na reportáž  talentovaných a nadaných detí v Záhorskej Bystrici.  

 

5. Informácia o vybratom dodávateľovi okien  na školu. Výber dodávateľa na výmenu okien jedného pavilónu ZŠ 

sa uskutočnil a dodávateľ je vybratý s najnižšou cenou. Školská  komisia odporúča, aby sa s prácami výmeny okien 

začalo skôr ako 30.6.2014. Vyučovanie je možné zabezpečiť aj iných priestoroch ZŠ. Počas prázdnin budú 

prebiehať iné úpravy ako napr. maľovanie tried a chodieb, výmena hygienických kútikov. 

 



6. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov z fondu školskej komisie pani riaditeľka informovala o čerpaní fin. 

prostriedkov komisie, pre potreby ZŠ s MŠ bolo zatiaľ vyčerpaných 988,15 eur.  

 

7. Informácia o druhej etape rekonštrukcie jedálne školy -  komisia žiada zriaďovateľa o informácie o začatí 

rekonštrukcie – II. etapy jedálne. S rekonštrukciou je potrebné začať v mesiaci júl, aby práce boli ukončené 

najneskôr 31.8.2014.  

 

8. Informácia o prenájme nebytového priestoru školskej jedálne fy.EUREST  p. riaditeľka informovala o ukončení 

výberového konania na dodávku stravy pre ZŠ s MŠ, ktorú vyhrala firma Eurest, ktorá bude novým dodávateľom 

stravy od 2.9.2014. Firma pôsobí v školských zariadeniach v Čechách, na Slovensku bude naša ZŠ pilotnou.  

 

8.Informácia o prijatom VZN k podmienkam poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately p. Sajan informoval členov komisie o VZN č. 1/2014. 

 

9. Informácia o vyhlásení poslancov MZ – Záhorská Bystrica  p. Sajan informoval členov komisie  o vyhlásení 

poslancov k  jednému poslancovi Miestneho zastupiteľstva     

 

10. Rôzne 

 p. Novosedlíková informovala členov komisie o pripravovanej akcii „AiR soft“ , ktorá sa uskutoční dňa 

31.5.2014 „Na plácku“, s tým, že z rozpočtu 1000,- eur určených na oslavu MDD a Dňa rodiny je potrebné 

vyčleniť sumu 500 eur. Komisia školstva nesúhlasí, aby boli z rozpočtu určeného na organizáciu dvoch 

aktivit ako MDD a Deň rodiny vyčleňované finančné prostriedky pre samostatnú aktivitu AiR Soft turnaja. 

   

 p. riaditeľka pripraví návrh na ocenenie talentovaných detí na stretnutie starostom na záver školského roka, 

 

 návrh na schválenie poplatku pre žiaka 5. ročníka do diagnostického centra poplatok cca 50-60 eur členovia 

komisie súhlasia s uhradením tohto poplatku  

      počet prítomných: 8    súhlasí: 8 

 

 členovia komisie súhlasia s nákupom jednej klavírnej stoličky v hodnote cca 120 eur. Vzhladom k tomu, že 

kultúrne podujatia sú zabezpečované v rámci obce, navrhujeme, aby nákup druhej stoličky zabezpečila MČ 

počet prítomných: 8    súhlasí: 8 

 

 p. riaditeľka informovala o písomnom oznámení voľného vstupu  pre verejnosť do areálu školy mimo 

riadneho vyučovacieho procesu,  

 

 13. juna sa bude realizovať oprava a renovácia lavičiek a nátery zábradlí v rámci projektu „Pomôžte škole 

a deťom. 

 

 

 

Zapísala : Ing. Mária Okálová 

 

 

Predseda komisie : Sajan Miloslav 


