
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 21.5.2014 

 
Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

                                                   PaedDr. Zuzana Kaliariková 

    Ing. Mária Okálová 

                                                   Mgr. Petra Mitašíková PhD.  

                                                   Ing. Alexander Lipčák            

                                         Mgr. Jana Krettová 

 

Ospravedlnení:                     Prof. Ján Grexa, Mgr. Marcela Jedináková 

     

Hostia :                                       Mgr. Eva Novosedlíková za MČ 

                                                   Ing. Jozef Krúpa, starosta 

 

Programu rokovania :       

                               1. Otvorenie 

                               2. Príprava organizačného zabezpečenia osláv Dňa rodiny a MDD 

                                    zhodnotenie pripravenosti 

                               3. Prerokovanie možnosti zriadenia elokovaného pracoviska obecnej MŠ v Záhorskej Bystrici      

                               4. Návrh na odmeny učiteľom ZŠ s MŠ z rozpočtu MČ ku koncu školského roku  

       5.  Rôzne 

 

1. Otvorenie. P. Sajan privítal prítomných. 
 

   2.    Príprava organizačného zabezpečenia osláv Dňa rodiny a MDD a zhodnotenie pripravenosti. 

     P. Novosedlíkova informovala nasledovné: 

- Plagát k MDD a Dňu rodiny – bude vytvorený v zmysle 700. výročia obce, 

- začiatok podujatia je od 15,00 – koniec 21,00 hod,  

- zabezpečiť moderátora – moderátormi môžu to byť žiaci 9. ročníka , 

- tanečná skupina ZUŠ J. Kresánka vystúpi v rámci otvorenia, 

- vyhlásenie ku Dňu rodiny – prečítajú žiaci, 

- diskotéku zabezpečí p. Borák,  

- koníky – finančne zabezpečí MÚ, 

- nafukovacie atrakcie treba preveriť, či je dosť miesta vzhľadom na obmedzený priestor areálu 

školy, 

- hasičske auto a historická striekačka,  

- polícia,  

- červený kríž, 

- p. Antalová + p. Liďáková – jeden stánok, 

- občerstvenie – cigánska, Mečiar, zemiakové špirálky, popcorn, 

- 3 nádoby na vodu budú zapožičané z diagnostického ústavu, 

- hygienické potreby, taniere, poháre, sladkosti zakúpi p. Krettová, 

- rýchla rota rozkladanie stolov a lavíc, 

- veľké smetné koše a vrecia na odpadky, 

- zakúpiť farby na tvár prípadne zabezpečiť maľovanie na tvár, 

- v telocvični  bude stolný  tenis – zabezpečí p. Sajan, 

- na stanovištiach budú rozdávané farebne odlíšené nálepky – zabezpečí p. Sajan 

- kúpiť balóny, prípadne aj hélium, 

- upratanie areálu po ukončení, 

- v prípade nepriaznivého počasia akcia bude preložená. 
 



 

   3.  Prerokovanie možnosti zriadenia elokovaného pracoviska MŠ v Záhorskej  Bystrici.  

        Hľadá sa vhodný objekt na vytvorenie elokovaného pracoviska MŠ -  komisia navrhuje pristavenie 

ďalšej učebne MŠ spolu s jedálnou, k už existujúcej - ako najvhodnejšiu alternatívu, príp. zvážiť 

nadstavbu budovy nad jedálňou.  
 

  4. Návrh na odmeny učiteľom ZŠ s MŠ z rozpočtu MČ ku koncu školského roku  

   Komisia navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov na odmeny pre učiteľov vo výške 20 000,- eur. 
 

  5.  Rôzne: 

 P. starosta Ing. Krúpa informoval prítomných o výmene okien na oboch pavilónoch ZŠ, ktorá 

bude financovaná jednou ½  z obce a jednou  ½ sponzorsky. Práce budú prebiehať od 16.6.2014 

do 15.7.2014. 

 P. riaditeľka informovala, že žiak 5. roč., ktorému bol zo šk. komisie odsúhlasený príspevok na 

úhradu posledného mesačného poplatku do diagnostického centra, od septembra nového šk. roka 

2014/2015 odchádza zo ZŠ Hargašova do ZŠ v Bratislave, kde podľa miesta bydliska patrí.   

 Je potrebné zabezpečiť elektrické osvetlenie v zadnej časti areálu šk. dvora, na poslednom 

elektrickom stĺpe, kde je vybudované nové ihrisko a to reflektormi do dvoch smerov. 

 Je potrebné zabezpečiť osadenie smetných košov v zadnej časti areálu šk. dvora.   

 Zabezpečiť pravidelne denné hliadky mestskej polície v areáli školy  hlavne v čase medzi 21- 23 

hod. 

 P. riaditeľka informovala, že obdržala informáciu o údajne pripravovanej stavbe v rámci areálu 

a to murovaných šatní. P. riaditeľka nebola informovaná o takomto pripravovanom zámere. 

Financie, ktoré by na tento účel boli použité by radšej privítala vyčlenenie finančných 

prostriedkov na vybudovanie novej triedy a jedálne pre MŠ. 

 Komisia navrhuje, aby bol vypracovaný prevádzkový poriadok do vstupu areálu školy, ktorý by 

zakazoval pohybu neželaných návštevníkov najmä v neskorých večerných hodinách.  

 

 
 

 

Zapísala : Ing. Mária Okálová 

 

 

Predseda komisie : Sajan Miloslav 


