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

______________________________________________________________________ 
 
Dátum zasadnutia: 30.05.2011 
 
Prítomní členovia komisie:  Vladimír Pavelčík, MBA, predseda 
    Mgr. Anna Chrenková 
    Ing. Mária Okálová 
    Ing. Alexander Lipčák 
    Mgr. Jana Krettová 
 
Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta 
 
Program: 1. Alokovanie finančnej čiastky z rozpočtu komisie školstva, mládeţe a informatiky pre 

aktivity ZŠ a MŠ ako napr. MDD, koniec šk. roka pre kalendárny rok 2011. 
 2. Zostavenie ankety starostu  v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ pre zhodnotenie 

prieskumu verejnej mienky o ZŠ s MŠ. 
 3. Ţiadosť spoločnosti Coffee & Via, s.r.o. o prenájme kuchyne pri ZŠ s MŠ a jej 

rekonštrukcii pre účely varenia a prípravy jedál a nápojov pre ţiakov a učiteľov ZŠ 
s MŠ. 

 4. Odstúpenie pani Reguliovej z členstva v komisii. 
 5. Rôzne 

 
Body programu: 
 
1. Alokovanie finančnej čiastky z rozpočtu komisie školstva, mládeţe a informatiky pre 
aktivity ZŠ a MŠ ako napr. MDD, koniec šk. roka pre kalendárny rok 2011 
Komisia sa oboznámila s poţiadavkou ZŠ a MŠ finačných prostriedkov na rok 2011 vo výške  
800,-€ a schválila sumu 2 000,- € na aktivity pre ţiakov MŠ a ZŠ k MDD a aktivity spojené 
s ukončením školského roka 2010/2011.  
 
2. Zostavenie ankety starostu v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ pre zhodnotenie prieskumu 
verejnej mienky o ZŠ s MŠ 
Členovia komisie v spolupráci so ZŠ s MŠ pripravia anketu pre zhodnotenie prieskumu verejnej 
mienky o ZŠ s MŠ, ktorá bude distribuovaná rodičom na rodičovskom zdruţení dňa 6.6.2011, resp. 
v termíne od 6.6.2011 do 10.6.2011. 
 
3. Ţiadosť spoločnosti Coffee & Via, s.r.o. o prenájme kuchyne pri ZŠ s MŠ a jej 
rekonštrukcii pre účely varenia a prípravy jedál a nápojov pre ţiakov a učiteľov ZŠ s MŠ 
Komisia sa oboznámila so ţiadosťou o prenájom spoločnosti Coffee & Via, s.r.o., zobrala na 
vedomie túto ţiadosť a poţiada o stanovisko vedenie ZŠ s MŠ a Radu školy k ţiadosti, ktorá 
vyplýva s poţiadavky zlepšenia kvality stravovania. 

 
4. Odstúpenie pani Reguliovej z členstva v komisii 
Pani Reguliová poţiadala o uvoľnenie z funkcie člena komisie z dôvodu pracovnej 
zaneprázdnenosti. Komisia zobrala na vedomie jej ţiadosť. 
 
5. Rôzne 
Plánovaná oslava MDD v rámci mestskej časti, ktorú mali organizovať spoločne športová komisia 
a komisia školstva dňa 4.6.2011 sa nekoná z dôvodu viacero akcií  organizovaných rôznymi 
organizáciami Záhorskej Bystrici ako i nedávnemu Dňu Rodiny. Takisto s ohľadom na skutočnosť, 
ţe niektoré triedy boli v tom čase v škole v prírode.  

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



 


