
 
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
_____________________________________________________________________ 

 
Dátum zasadnutia: 13.3.2013 
 
Členovia komisie:       Miloslav Sajan, predseda 
                                    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  
     Ing. Mária Okálová 
                                    Ing. Ivan Bošňák  
      Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 
                                Mgr. Jana Krettová 
                                Ing. Alexander Lipčák  
    Mgr. Marcela Jedináková 
      Prof. Ján Grexa  
Návrh  program :       

  1. Zahájenie  
  2. Privítanie a predstavenie  nového člena komisie Prof. Jána Grexu 
  3.  Požiadavka spolupráce a podpory OZ POZITÍVUM V NÁS 
  4. Informácia o vydanom zborníku z medzinárodnej konferencie v ZB 
      „Vzťah v pomáhajúcich profesiách“ 
   5. Príprava osláv Dňa učiteľov 5.4.2013 
   6. Informácia o zápise žiakov do prvého ročníka 2013/2014 
   7. Informácia a príprava akcií MČ – 13.4.2013 rozdanie Muškátov 
                                                             20.4.2013 jarné upratovanie 
   8. Informácia zo zastupiteľstva o hospodárení ZŠ s MŠ 
   9. Rôzne - Informácia o plánovanej postupnosti rekonštrukcie školskej jedálne 
                     Informácia o plánovaných tabuliach –Vitajte v Záhorskej Bystrici 
                     Informácia o plánovaných elektronických úrad.tabúľ pred úradom MČ 
                     Informácia o riešení záškoláctva žiačky ZŠ 

 
 

1. Zahájenie - p.Sajan privítal prítomných hostí 
2. Privítanie a predstavenie  nového člena komisie Prof. Jána Grexu - p. Sajan privítal nového 

člena komisie prof. Jána Grexu, ktorý sa predstavil prítomným členom, informoval o svojom 
vzdelaní, aktivitách a práce s mládežou. 

3. Požiadavka spolupráce a podpory OZ POZITÍVUM V NÁS - p. Janatová zastupujúca OZ 
Pozitívum v nás, ktoré sa zaoberá vzdelávaním 3. veku, informovala členov komisie o činnosti 
tohto OZ. V januári 2013 bola slávnostne založená Akadémia 3. veku pre obyvateľov  Záhorskej 
Bystrice a blízkeho okolia nad 50 rokov, ktoré účastníci môžu navštevovať bezplatne. MČ im 
poskytuje bezplatne priestory. Štúdium je 2 ročné, končí záverečnou prácou a následne 
slávnostnou promóciou, resp. záverečným diplomom. Prvý ročník je skrátený a zároveň 
intenzívny, nakoľko začal až v mesiaci január 2013 a bude ukončený v júni 2013. Pravidelné 
prednášky zaoberajúci sa socialnou prácou, právnym minimom, zdravotné prednášky, 
počítačovou gramotnosťou. Spolu je zatiaľ 33 registrovaných účastníkov, jednotlivých prednášok 
sa môžu zúčastniť aj ďalší občania. Podľa prieskumu medzi účastníkmi je najväčší záujem 
o počítačové kurzy. P. Janatová požiadala  o možnosť zabezpečenia výuky počítačovej 
gramotnosti v priestoroch počítačovej učebne ZŠ za symbolickú sumu, resp. bezplatne. 
O prenájme učebne v ZŠ a možnosti zabezpečenia školiteľa bude dohodnuté s riaditeľkou školy.  
Informácie o OZ Pozitívum v nás sa nachádzajú na web stránke www.pozitivum.sk. 

4. Informácia o vydanom zborníku z medzinárodnej konferencie - p. Mitašíková informovala 
členov komisie o vydanom zborníku o medzinárodnej konferencie, účastníci dostanú zborník 
zadarmo, pre členov komisie je možnosť získať oprávnenie na prístup v elektronickej forme. 

5. Príprava osláv Dňa učiteľov – oslava sa bude konať dňa 5.4.2013 o 17,30, ktorá začne 
koncertom ZUŠ v KD a následným posedením v Corona reštaurácii. Komisia navrhuje uvoľniť 
z fondu komisie sumu 100,- eur na upomienkové darčeky pre učiteľov, prítomní členovia komisie 
jednohlasne schválili navrhovanú sumu. 

6. Informácia o zápise žiakov do prvého ročníka 2013/2014 – p. riaditeľka informovala o počte 
zapísaných detí  do I. ročníka a to 62 detí (31 chlapcov a 31 dievčat), o odklad požiadalo 5 detí 

http://www.pozitivum.sk/


Je možné že bude nutné otvoriť 3 triedy I. ročníka. Bude potrebné vytvoriť ďalšiu učebňu pre I. 
ročník a zakúpiť nové lavice pre 2 triedy I. ročníka. V MŠ bolo podaných  80 žiadostí na 
úmiestnenie detí do MŠ, je možné prijať len 46 detí. Kritériá na prijatie detí do MŠ boli schválené 
na pedagogickej rade, hlavným kritériom prijatia je vek dieťaťa – 3 roky k 31.8. P. Bošňák 
odporúčal spolupracovať s odborom školstva pri MÚ, s cieľom výhľadovo zmapovať počet detí 
s trvalým pobytom v ZB vo veku 3-6 rokov - aký počet detí možno očakávať v škole 
v nasledujúcich rokoch  

7. Informácia a príprava akcií MČ - skrášlenie obydlí dňa 13.4.2013 – MČ budú rozdávané 
muškáty pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Dňa 20.4.2013 je plánovaná 
akcia „jarné upratovanie“ v rámci obce a zároveň jarná brigáda v areáli školy, so začiatkom cca 
o 8,30 hod. Je nutné zabezpečiť minimálne 2 ks kontajnerov do areálu školy. So zabezpečením 
nákupu a financovania farieb, kvetov, zeminy, občerstvenia a pod.  bude požiadané OZ RZH. 
Komisia navrhuje zabezpečiť hliadky  ku  kontajnerom, ktorá by rozdávala letáky, v ktorých by 
bola informácia napr. o dôležitosti separácie odpadu, nie len papier, plasty, sklo ale aj o separácii 
zeleného odpadu atd.a dohliadala, aby do týchto kontajnerov bol dávaný odpad len od 
obyvateľov Záhorskej Bystrice a nie z okolitých obcí.   

8. Informácia  zo zastupiteľstva o hospodárení ZŠ s MŠ - p. Bošňák informoval o prerokovaní 
správy o hospodáreni ZŠ s MŠ za rok 2012 a o prerokovaní rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2013 na 
miestom zastupiteľstve. Materiály boli prerokované s pripomienkami a žiadosťou o doplnenie 
štruktúrovaných štatistických údajov o priemerných mzdách a nákladoch – príjmoch na žiaka. 
Tento materiál bude pred prednesením na najbližšom aprílovom zasadnuti MZ prerokovaný na 
komisii. Informácie komisia zobrala na vedomie. 

9. Rôzne  
- Informácia o plánovanej postupnosti rekonštrukcie školskej jedálne – v prípadne 

zamýšľanej a v rozpočte MČ ZB schválenej rekonštrukcie priestorvo ŠJ je potrebné vypovedať 
zmluvy autoškole a mestskej polícii a ponúknuť im náhradné miestnosti v MČ. Poslanci a MÚ 
pracuje na zabezpečení ďalších krokov, obstaraní dodávateľa projektovej dokumentácie 
a následne na obstaraní dodávateľa prác. Je potrebné stihnuť prípravné kroky tak, aby 
rekonštrukcia prebehla cez letné prázdniny so spustením jedálne od septembra 2013. Komisia 
bude pravidelne o postupe v realizácii krokov informovaná predsedom. 

 - Informácia o plánovaných tabuliach –Vitajte v Záhorskej Bystrici budú posunuté na vstupe 
do katastrálneho územia Záhorská Bystrica, tj. tesne za križovatkou pri predajni Peugeot. 

- Informácia o plánovaných elektronických úradných tabúľ pred úradom MČ  - elektronické 
úradné tabule budú z dôvodu lepšej informovanosti obyvateľov umiestnené na budove MÚ. 

- Informácia o riešení záškoláctva žiačky ZŠ záškoláctvo žiačky školy - žiačka  prišla z ZŠ 
Lamač v novembri 2012. ZŠ záškoláctvo postúpila na odbor rodiny a sociálnych vecí, žiačka si 
vymýšľala rôzne nereálne príhody, napr. škola organizuje rôzne aktivity aj mimo vyučovacích 
hodín a vo voľných dňoch. Po pohovore nastalo zlepšenie, žiačka navštevuje školu pravidelne 
a hodnotenie jej výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok bolo dodatočne uzavreté. 
Rodine boli odobrané rodinné prídavky, ktoré jej následne poskytuje MÚ.  

- Konečná informácia o schválenom projekte na výmenu okien bude do konca apríla 2013. 
- Výmena osvetlenia v triedach ZŠ bude realizované do konca marca 2013. 
- Výrub stromov v areáli školy bude realizovaný v najbližšom jarnom období. 
- Jedálne lístky nie sú zverejnené na web, je potrebné zabezpečiť, aby najneskôr štvrtok 

predchádzajúce týždňa bol jedálny lístok zverejnený. 
- Informácia  o súťaži vyhlásenej NBS „Povieme to farbičkami“ pre žiakov II. stupňa je potrebné 

zaslať max 3 obrázky, ktoré budú víťaznými v školskom kole do 15. apríla 2013. 
- p. Bošňák požiadal p. Lipčáka o zabezpečenie zverejnenia programu a zápisníc zo všetkých 

zasadnutí Rady školy na web stránke ZŠ s MŠ. 
 
Zapísala dňa 13.3.2013 
Mária Okálová 
 
Predseda :    Sajan Miloslav 


