
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 
 
Dátum zasadnutia: 10.10.2011 
 
 
Prítomní členovia komisie:  Vladimír Pavelčík, MBA, predseda 

    Ing. Mária Okálová 

    Ing. Alexander Lipčák 

    Mgr. Jana Krettová 

 

Hosť:     Ing. Jozef Krúpa 

zástupcovia firmy PINO: Tomáš Meszároš  

Radošťanová Daniela  

Soboňa Oliver 

 
Program: 
 
1. Stravovanie 
2. Informácia o výsledkoch volieb do rady školy a výsledkoch výberového konania 

riaditeľa ZŠ s MŠ. 
3. Vypracovanie správy o činnosti komisie za obdobie január – október 2011. 
4. Návrh na nových členov komisie. 
 

K jednotlivým bodom 

1. Stravovanie 
V súvislosti s výsledkami ankety starostu obce a nespokojnosti rodičov k dodávanej strave 
boli pozvaní zástupcovia firmy PINO – dodávateľ stravy do ZŠ a MŠ k prerokovaniu 
zlepšenia kvality stravy a navýšenia ceny od 1.9.2011 o 28%.  

Záver: 

1.1. Zástupcovia firmy PINO predložia komisii návrh na zníženie konečnej ceny stravného 
lístka. Termín: nasledujúce zasadnutie komisie. 

1.2. Zástupcovia firmy PINO prehodnotia množstvo a výber pečiva/chleba pre podávanie 
desiaty v MŠ, nátierky ako napr. oškvarková, nivová sa nebude v MŠ podávať, celkovú 
kvalitu, množstvo a druh desiaty. Prehodnotia kvalitu obedov (napr. nedovarené cestoviny, 
krupicová kaša ako hlavné jedlo) a predložia svoje stanovisko.  
Termín: nasledujúce zasadnutie komisie 

1.3. Komisia školstva odporúča zriadenie stravovacej komisie, ktorá bude dohliadať na 
kvalitu, množstvo, teplotu podávanej stravy. 

 
2. Informácia o výsledkoch volieb do rady školy a výsledkoch výberového konania 
riaditeľa ZŠ s MŠ. 
Členovia komisie sa oboznámili s výsledkami volieb do rady školy za zástupcov rodičov, 
ktorými sa stali: Mgr. Katarína Križková, Ing. Alexander Lipčák, Ing. Peter Kopčák a  
Mgr. Ľubomíra Jankechová a s výsledkami výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ  



s MŠ Hargašova 5, Bratislava, v ktorom najvyšší počet hlasov získala PaeDr. Zuzana 
Kaliariková. 
 
3. Vypracovanie správy o činnosti komisie za obdobie január – október 2011. 
Správa o činnosti komisie sa nachádza v prílohe tejto zápisnice. 
 
4. Návrh na nových členov komisie. 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť nových členov komisie a to:  
PaeDr. Zuzanu Kaliarikovu riaditeľku ZŠ s MŠ. (nahrada za Mgr. Annu Chrenkovu), 
Mgr. Marcelu Jedinákovú, 
Mgr. Petru Mitašíkovú, PhD. 
 

 
 
zapísala: Ing. Mária Okálová 
 
 
 
 
.................................................. 
Vladimír Pavelčík, MBA 
predseda komisie 


