
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 17.9.2014 

 

Prítomní členovia komisie:   

                                    Sajan Miloslav- predseda komisie 

                                    Ing. Mária Okálová      

                                    PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ  

     Mgr. Petra Mitašíková PhD. 

                                    Mgr. Jana Krettová 

      Mgr. Marcela Jedináková  

                                    Prof. Grexa Ján 

 

Návrh  programu :       

1. Otvorenie 

2. Informácia a  zhodnotenie začiatku nového školského roku 2014/2015 

   (počty žiakov a počet detí v MŠ a počet detí nástup do prvého ročníka) 

3. Informácia o priebehu a ukončení čiastkovej rekonštrukcie ŠJ. 

4. Informácia o rekonštrukcii II. pavilónu ZŠ a dvoch tried MŠ  

5. Informácia o prestrešení hracej plochy na školskom ihrisku 

6. Vyhodnotenie priebehu osláv MDD a dňa rodiny 2014 

7. Rôzne 

 

1. Otvorenie - p. Sajan privítal prítomných členov komisie. 

2. Informácia a  zhodnotenie začiatku nového školského roku 2014/2015 - otvorenie šk. roka sa 

uskutočnilo dňa 2.9.2013, počet žiakov  ZŠ 295, z toho 178 žiakov I. stupeň a 117 žiakov II. stupeň. 

Počet tried v prvom ročníku 3, spolu 51 žiakov, 2. ročník je najsilnejším ročníkom, v 9. ročníku je 12 

žiakov. V MŠ z 78 prihlášok zostalo nevybavených žiadostí 32, celkový počet detí v MŠ je 117, v každej 

triede je využitá možnosť navýšenia počtu o 3 deti. 

3. Informácia o priebehu a ukončení čiastkovej rekonštrukcie ŠJ – rekonštrukcia je ukončená,  jedáleň 

a výtvarná učebňa sú zväčšené o plochu existujúcej terasy, prebehla celková výmena okien.  

4. Informácia o rekonštrukcii II. pavilónu ZŠ a dvoch tried MŠ – v II. pavilóne bola vykonaná kompletná 

výmena kabeláže, elektroinštalácie, hygienických kútikov, maľovanie. Uvedené práce je potrebné 

naplánovať a vykonať aj pre I. pavilón.  V MŠ sa zrekonštruovala posledná trieda, bola odvlhčená jedna 

vnútorná stena, a rekonštrukcia poslednej terasy. 

5. Informácia o prestrešení hracej plochy na školskom ihrisku -  pani riaditeľka informovala, že ihrisko 

bolo realizované v kompetencii MÚ. Okolo zostali vyčnievajúce betónové múriky, ktoré je potrebné 

bezpečne zabezpečiť, dosypať zeminou a pod. 

 

6. Vyhodnotenie priebehu osláv MDD a dňa rodiny 2014 – Oslava MDD a Dňa rodiny mala pozitívne 

ohlasy, vzhľadom na počasie bola vysoká účasť.  Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, učiteľom a 

zamestnancom miestneho úradu, ktorí pripravili tento deň. Pre ďalšie roky je potrebné zabezpečiť väčší 

sortiment jedla, vhodného do ruky, napr. palacinky, pizzu, párky, cigánsku, guláš, a pod., nakoľko 

ponúkané množstvo a sortiment nebolo postačujúci. 

 

7. Rôzne 
 v jedálni je potrebné vymeniť a doplniť nové stoly, 



 nový dodávateľ stravy - strava je porovnateľná, zariadenie kuchyne nové, nový systém objednávanie 

stravy, komunikácia s dodávateľom je v poriadku. Je potrebné zabezpečiť možnosť odhlasovania obedov 

do 8,00 ráno,  

 navrhujeme dodať tabuľu (zošit) do jedálne, kde deti budú písať svoje názory na jedlo,  v rámci činnosti 

ŠKD, pani vychovávateľky budú s deťmi pracovať a spolu s deťmi vyhodnocovať stravu. Do 15.10.2014 

bude predložený návrh pripomienok dodávateľovi stravy, 

 bufet – zloženie sortimentu ponúkaného v bufete bude po dohode s rodičmi, pani riaditeľka zabezpečí 

informácie rodičom prostredníctvom mailu, 

 navrhujeme zabezpečiť nové oplotenie zo strany bytových domov,  vybudovanie nového stojiska na 

odpad, 

 bola zaslaná žiadosť o výrub stromov, ktoré sú v blízkosti budovy jedálne a môžu narušiť svojimi 

koreňmi základy budovy, 

 týždeň anglického jazyka pre ZŠ bude organizovaný v mesiaci november 2014, 

 pani riaditeľka predložila návrh prevádzkového poriadku školského areálu, po kompletizovaní bude 

predložený zriaďovateľovi na schválenie. 

 

Zapísala 

Ing. Mária Okálová 

 

Predseda komisie :  Sajan Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 


