
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 17.10.2012 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                   Ing. Bošňák Ivan 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Ing. Mária Okálová 

    Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                              Ing. Lipčák Alexander 

    Mgr.Marcela Jedináková 

                                                    

Návrh  program :       
  1 .  Zahájenie  

  2.   Prerokovanie VZN MČ BA Záhorská Bystrica o čistote a poriadku 

  3.   Školský klub detí – počty v jednotlivých triedach a chod v zimnom období 

  4.   Informácia o zabezpečení osláv výročia 50 rokov založenia ZŠ Hargašova 

  5.   Informácia o vrcholiacich prípravách medzinárodnej konferencie  

      „ Vzťah v pomáhajúcich profesiách“ 

  6.  Návrhy na odstránenie technických závad na objektoch ZŠ s MŠ Hargašova 

  7.  Informácia o schválenej I.úprave rozpočtu MČ ZB 

  8.  Informácia o podmienkach činnosti ZUS v priestoroch Ľudového domu. 

  9.  Schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu MČ,ktoré sú 

       pridelené komisii Školstva,mládeže a informatizácie pre ZŠ na zabezpečenie 

       osláv 50-teho výročia založenia Základnej školy v Záhorskej Bystrici 

 10. Rôzne 

Program: 

1. Zahájenie p. Sajan privítal prítomných členov komisie. 

2. Prerokovanie VZN MČ BA Záhorská Bystrica o čistote a poriadku. Komisia navrhuje 

prepracovať celé VZN a to zjednodušiť formu a sprehľadniť. Pripomienka k bodu m) 

navrhujeme vypustiť možnosť užívania alkoholu bez obmedzenia, p. Sajan upozornil  k bodu 

znečistovaniu odpadov oleja zvyškov pohonných hmôt, na úniky olejov z rôznych nákladných 

áut, ktoré parkujú na území obce cez víkendy, ďalej navrhuje obmedzovanie parkovania na 

komunikáciách a chodníkoch  počas zimnej údržby komunikácií. Ďalej navrhujeme dopracovať 

separovanie odpadov, (množstvo nádob na separovaný odpad, resp. je ich nedostak, okamžite 

sú zaplnené hlavne na frekventovaných komunikáciách smer napr. Marianka.)  

3. ŠKD – p. Jedináková informovala členov o nespokojnosti viacerých rodičov s počtom detí 

v ŠKD, napr. v zbernej triede je cca 35 detí. P. riaditeľka informovala členov komisie, že počty 

detí v ŠKD sú v súlade s Vyhláškou, zákonom, sú v norme, ďalej sa vyjadrila, že cca 20 detí 

permanentne navštevujeú rôzne krúžky, čiže v skutočnosti detí v ŠKD je nižšie, ale  učiteľky 

nemôžu plnohodnotne pracovať s deťmi, pretože je neustály odchod a príchod detí z krúžkov 

a na krúžky a preto navrhuje, aby  krúžková činnosť začínala až po 15,30 hod. Koncepčne je 

potrebné riešiť kapacitu  a organizáciu školského klubu.  Navrhujeme navýšenie rozpočtu na 

rok 2013 na dostatočné financovanie ŠKD z rozpočtu. Z dôvodu navýšenia počtu detí 

z pôvodne plánovaných 102 na 118, čo je priemer na oddelenie cca 29 detí a  zabezpečiť ďalšiu 

učiteľku od januára 2013. V budúcom školskom roku je plánovaný počet vyšší cca 125.  

4. Informácie p. riaditeľky o oslave 50. výročia školy, je pozvaných cca 75 hostí, oceneným 

učiteľom budú odovzdané plakety mestskej časti, v programe budú vystupovať žiaci ZŠ a MŠ, 

ktorý bude moderovať bývalá žiačka školy, sprievodným programom bude výstava fotografií 



vo vestibule KD, prítomní môžu prispieť dobrovoľným vstupným, ktoré bude použité 

prostredníctvom OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ pre školu. Občerstvenie zabezpečuje p. 

Mesároš pre pozvaných hostí v jedálni školy po ukončení programu.  

5. Medzinárodná konferencia „Vzťah v pomáhajúcich profesiách“ – p. Mitašíková informovala 

členov o vrcholiacich prípravách konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. október 

2012. Pozvánky, program a informácie sú zverejnené na web stránke MÚ. Výťažok vo výške 

cca 1 000 eur bude použitý pre ZŠ s MŠ. 

6. Návrhy na odstránenie technických závad na objektoch ZŠ s MŠ Hargašova – pani prednostka 

bola zaviazaná zastupiteľstvom predložit sumár havarijnách stavov v ZŠ s MŠ na 

zastupiteľstvo. Najväčšie riziká predstavuje elekrina, voda a kanalizácia, ktoré môžu spôsobiť 

havarijný stav v krátkej dobe. Požiadavka na výmenu okien a dverí bude zahrnutá v konečnom 

materiáli, ktorý bude predložený zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí t.j. 30.10.2012. 

7. Informácia o schválenej I.úprave rozpočtu MČ ZB, rozpočet bol navýšený o sumu 3 300 eur 

pre oslavu 50. výročia školy. Návrh navýšenia bežných a kapitálových prijmov bola schválená 

na MZ októbri 2012 na sumu 55 288 eur a finančné prostriedky už možno čerpat. V prípade 

vzniku ďalších požiadaviek, je možné ich postúpiť na MZ. Možnosť dofinancovania miezd pre 

učiteľov bola prerokovaná na MZ.  

8. Informácia o podmienkach činnosti ZUŠ v priestoroch Ľudového domu. V Ľudovom dome 

nebolo zabezpečené vykurovanie, situácia sa opakuje každoročne, hrozí riziko prechladnutia 

pre žiakov a učiteľov. 

 

  9.  Schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu MČ, ktoré sú pridelené komisii 

Školstva,mládeže a informatizácie pre ZŠ na zabezpečenie osláv 50-teho výročia založenia 

základnej školy v Záhorskej Bystrici. Z mestskej časti bol navýšený rozpočet pre komisiu 

školstva na oslavu vo výške 3300 eur. Komisia schvaľuje uvoľnenie sumy 3 300 eur pre oslavu 

50. výročia školy. Komisia školstva schvaľuje sumu 250 eur pre Materské cetrum sestry 

Zdenky na organizovanie mládežníckych podujatí. Finančné prostriedky budú uvoľnené po 

predložení žiadosti a po predložení dokladov, p. Antalova bude informovaná. 

 

 10. Rôzne 

 Je potrebné predložiť požiadavku vedením školy a výrub stromov z dôvodu svetelných 

podmienok v triedach a z dôvodu trvalého poškodzovania základov a chodníkov 

v bezprostrednej blízkosti budov. Stromy a kríky, ktoré sú jedovaté napr. tis, je potrebné 

zaradiť na zoznam možného výrubu. 

 Návrh na riešenie nových vešiakov pre žiakov prvých ročníkov a ich umiestenie primerané 

k ich výške, resp. zakúpenie vhodných skriniek na uzamykanie. 

 Komisia súhlasi, aby ZŠ s MŠ v požiadavkách na MZ predložila výmenu vstupných dverí v 

oboch pavilonoch ZŠ. 

 Navrhujeme opätovne využiť priestory vedľa jedálne pre žiakov školy, navrhujeme vypovedať 

zmluvu s autoškolou a mestkou políciou. 

 Je vypracovaný plán rekonštrukcie jedálne. Zhodli sme sa na urgentnej potrebe rekonštrukcie 

priestorov jedálne tak, aby bola zvýšena kapacita, zlepšená hygiena a tiež upravené priestory 

pre Školský klub detí, prípadne pre krúžkovú činnosť žiakov (napr. pre ZUŠ). 

  Priestory školy nie sú celkom vyhovujúce pre výučbu hudobného odboru ZUŠ, navrhujeme 

prehodnotiť možnosť požiadavky vedenia ZUŠ o prenájom budovy bývalého MÚ. 

  

Zapísala: 

Ing Okálová              

 

Sajan Miloslav 

Predseda školskej komisie 


