
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže, športu, informatizácie 
a cestovného ruchu pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
______________________________________________________________________ 
 
Dátum zasadnutia: 14.02.2011 
 
Prítomní členovia komisie:  Vladimír Pavelčík, MBA, predseda 
    Mgr. Anna Chrenková 
    PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 
    Ing. Mária Okálová 
    Ing. Alexander Lipčák 
    Mgr. Jana Krettová 
    Mgr. Ţelmíra Reguliová 
 
Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta 
 
Program:  1. Voľba podpredsedu a tajomníka komisie 
  2. Informácia o náplni činnosti komisie 
  3. Stanovisko k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 

4. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o rozhodnutí o opravných 
prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZŠ a MŠ v MČ Bratislava - Záhorská 
Bystrica 

  5. Rôzne 
 
 
Body program: 
 
1. Voľba podpredsedu a tajomníka komisie  
 
Podpredsedom komisie bola jednohlasne zvolená pani Mgr. Anna Chrenková. 
Tajomníčkou komisie bola jednohlasne zvolená pani Ing. Mária Okálová. 
 
2. Informácia o náplni činnosti komisie 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov o náplni činnosti komisie. 
 
3. Stanovisko k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy 
Komisia prijíma Dodatok štatútu hl. mesta SR Bratislavy bez pripomienok. 
 
4. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o rozhodnutí o opravných 
prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa ZŠ a MŠ v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica 
Navrhujeme vypustiť čl.2. ods. 2 písm. e) a to z dôvodu, ţe na základe zákona 245/2008 zb. § 28 
ods. 5 by malo byť zriaďovateľom určená presná výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ priamo vo 
VZN.  
 
5. Rôzne 

5.1. Komisia sa bude vyjadrovať k finančným otázkam aţ po schválení rozpočtu MÚ. 

5.2. Komisia navrhuje vyţiadanie si projektovej dokumentácie výmeny kotolne, ktorá bola 
realizovaná v roku 2008. Je potrebné zanalyzovať súčasný stav, posúdenie a moţnosť 
úspor, prerokovanie s dodávateľom a navrhnúť riešenie na zmenu z dôvodov vysokých 
nedoplatkov za spotrebu plynu. Porovnanie spotreby plynu so stavom pred rekonštrukciou 
kotolne. 

5.3. Komisia navrhuje predloţiť všetky nájomné zmluvy, na základe ktorých sú prenajímané 
všetky priestory ZŠ a MŠ (ako sú napr.: učebne, telocvičňa, priestory v budove jedálne) pre 
školské a mimoškolské aktivity pre ţiakov ZŠ a MŠ a pre komerčné aktivity jednotlivých 



subjektov pre iné osoby ako sú ţiaci ZŠ a MŠ (ako napr.: Autoškola, cvičiteľ Zumba a iné) 
Je potrebné vykonať analýzu a týchto zmlúv a analýzu toku finančných prostriedkov z 
prenájmu.  

5.4. Technický stav okien je nevyhovujúci, je nutné vykonať ich výmenu. Komisia navrhuje dať 
vyhotoviť cenovú kalkuláciu na výmenu okien v budove ZŠ a MŠ a nasledne určit, resp. 
vybrať dodávateľa. Vzhľadom na rozsah prác a mnoţstvo finančných prostriedkov na 
výmenu okien je moţné realizovať v niekoľkých etapách.  

5.5. Zriaďovatelom sú nominovaní do Rady školy pán Vladimír Pavelčík, MBA a pán Martin 
Besedič. 

5.6. Členovia komisie sa zhodli na tom, ţe je potrebné si preštudovať legislativu týkajúcu sa 
problematiky školstva a to najmä školského zákona č. 245/2008. 

5.7. Ţiaci Diagnostického centra pre mládeţ majú moţnosť navštevovať 8. – 9. ročník ZŠ, čo 
riaditeľ DC ocenil ústretovosť školy, taktieţ vypomáhajú pri úprave areálu školy, čoho 
kompenzáciou je vyuţívanie telocvične 1x 1 hod/týţdenne. 

5.8. Pán Lipčák otvoril diskusiu zvýšeného počtu odchodu ţiakov na iné ZŠ, pani Chrenková po 
preverení si počtu odchodov ţiakov bude reagovať. Pán Bryndzák navrhuje 
vyšpecifikovanie  a vykonanie analýzy dôvodov fluktuácie ţiakov a učiteľov zo ZŠ. 

5.9. Plán rokovaní komisie - komisia bude zasadať 1x v mesiaci, termín ďaľšie stretnutia 
komisie bude upresnený do 3.2.2011 v zasadačke MÚ. V prípade nutnosti, termíny 
zasadnutia môţu byť po dohode jednotlivých členov aj častejšie. 

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

 


