
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 11.6.2012 

 

Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Ing. Mária Okálová 

    Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                              Ing. Lipčák Alexander 

    Mgr. Marcela Jedináková 

 

Hosť:     Ing. Vaňo 

                                                   p. Besedičová Barbora – referát kultúry 

    p. Antalová 

    Mgr. Katarína Križková  

    Ing. arch. Slabey 

     

Program :       
1 .  Prezentácia revitalizácie školského areálu  

2.   Konanie osláv Dňa rodiny a MDD v náhradnom termíne 

3.   Žiadosť o navýšenie fondu školskej komisie k oslavám 50. výročiu školy 

 
1 .  Prezentácia revitalizácie školského areálu  

Ing. arch. Slabey prezentoval projekt revitalizácie školského areálu.  

 detailnejšie je spracovaný projekt rekonštrukcie budovy škôlky – nadstavba, prístavba 

jedálne. Budova MŠ je v súčasnosti nevyhovujúca (jedáleň pre deti sa nachádza na chodbe, 

ktorou prechádzajú aj rodičia, projekt uvažuje o návrhu  rozšírenia o jedáleň smerom 

k bežeckej dráhe, prípadne dostavba ďalšej triedy, nevyužitý koridor medzi jednotlivými 

budovami bude použitý ako hlavné schodisko, 

 átriové prepojenie oboch pavilónov a budovy telocvične, je navrhovaným riešením pre 

zastrešenie a tým by mohol byť vyriešený problém s prechodom medzi jednotlivými 

budovami a telocvičňou, hlavne zimných mesiacoch a v nepriaznivom počasí, navrhované 

riešenie ponúka možnosť zväčšenie kapacity počtu tried ZŠ, vybudovanie šatní, 

 telocvičňu je potrebné riešiť komplexne je nevyhovujúca na loptové hry – nespĺňa normy 

pre niektoré športy,(napr. florbal), pre využitie súčasne dvoch tried, návrh na vybudovanie 

športovej haly ponúka riešenie  pre využitie nielen žiakov ZŠ s MŠ ale aj širokej verejnosti, 

 revitalizácia jedálne – prebudovanie - zväčšenie kapacity jedálne na dvojnásobok, presunutie 

krúžkov do novovbudovaného átria, 

 vybudovanie parkoviska pre návštevníkov školy a športovej haly, 

 projekt revitalizácie rieši len minimálny výrub stromov 

 

Komisie školstva, mládeže a informatizácie odporúča vykonať prezentáciu projektu revitalizácie 

školského areálu pre širokú verejnosť v mestskej časti a zapojenie sa verejnosti, ktorá by sa mala 

možnosť vyjadriť k predloženému projektu. Miesto, na ktorom by malo byť  v budúcnosti 

parkovisko pre návštevníkov, členovia komisie považujú za nie najvhodnejšie, je potrebné hľadať 

náhradné  riešenie. 
 

 

2.   Konanie osláv Dňa rodiny a MDD v náhradnom termíne 

Náhradný termín pre oslavu Dňa rodiny a MDD  piatok 15.6.2012 čas a miesto zostávajú 

nezmenené, program bude upravený, z dôvodu, že niektorí organizátori sa nemôžu zúčastniť 

náhradného termínu. Ozvučenie je potrebné doriešiť a nájsť náhradné riešenie, nakoľko p. Borák 

v tomto termíne sa nemôže zúčastniť. Moderátorom popoludnia bude p.Erika Fajtová.  

Na web stránkach bude zabezpečená informácia o zmene termínu a letáky k tejto akcii (p. 

riaditeľka a p. Besedičová) 



 

 

 

Zahájenie o 14,30 hod, ostatný program zostáva nezmenený, (viď zápisnica Komisie školstva zo 

dňa 16.5.2012. P. Besedičová požiadala o pomoc pri uprataní areálu školy po ukončení akcie 

rodičmi. 
 

3.   Žiadosť o navýšenie fondu školskej komisie k oslavám 50. výročiu školy 

Príprava osláv – p. Sajan, p. riaditeľka Kaliariková v spolupráci s pedagógmi pripravia zoznam 

hostí z radov bývalých pedagógov, bývalých riaditeľov a hostí najneskôr v auguste 2012 je 

potrebné zaslanie pozvánok. Program bude pripravený učiteľmi a žiakmi. Návrh na vydanie 

brožúry o histórii školy, pamätné darčeky, plakety, suveníry, fotografie (p. Besedič môže 

poskytnúť  historické fotografie.  

Komisie školstva, mládeže a informatizácie odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

navýšenie rozpočtu komisie o sumu 3000,- eur a to z dôvodu prípravy osláv 50. výročia školy. 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Okálová 

 

 

 

Sajan Miloslav 

predseda komisie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


