
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 15.3.2017          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel                                                      

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr. Jana Krettová 

                                                    Ing.Vaňo Stanislav  

Ing. Ján Janata   

                                                

Neprítomní :                               Mgr.Jedináková Marcela – písomne sa vzdala funkcie členky komisie  

                                          
 

 

 

Program rokovania :               1. Otvorenie 
    2. Vytvorenie jednotného školského obvodu 

3. Kontrola zálohových faktúr za dodávky energií(voda,elektrina,plyn) 

za rok2017 a porovnanie ceny s minulými rokmi 

                                                2. Návrh čerpania rozpočtu komisie na rok 2017 

                                                3. Oslava Dňa učiteľov - organizačné zabezpečenie 

                                                4. Organizácia MDD a deň rodiny 2017 

                                                5. Informácia o pripravovaných a schválených projektoch 

                                                6. Rôzne 

                                                7. Záver 

 

1. Otvorenie: 

Predseda komisie p. Sajan otvoril dnešné rokovanie školskej komisie a privítal prítomných 

členov. 

 
2. Vytvorenie jednotného školského obvodu: 

Pri vytvorení jednotného školského obvodu by  bola Marianka vylúčená zo spoločného obvodu so 

Záhorskou Bystricou. Pani riaditeľka informovala o probléme nárastu počtu žiakov. Tento školský rok 

2016/2017 má 5. ročník  2. triedy v počte žiakov 29. 

Reálne bude nárast žiakov z Marianky do 5. ročníka  o 3 roky, nakoľko v školskom roku 2016/2017 

navštevuje v Marianke 1. ročník 25 žiakov, ktorí by do Záhorskej Bystrice reálne  o 3. roky.  

 

Stanovisko školskej komisie: komisia sa jednohlasne zhodla na začatí riešenia s vytvorením 

jednotného školského obvodu a odporúča prerokovať zmenu VZN 3/2004 na najbližšom zasadnutí 

MZ t.j. 11.4.2017. 

 

3. Kontrola zálohových faktúr za dodávky energií(voda,elektrina,plyn)za rok 2017 a porovnanie ceny 

s minulými rokmi: 

 

Pani riaditeľka priniesla na školskú komisiu faktúry pre porovnanie s minulým rokom. Skonštatovala, že 

na faktúrach nezaznamenali nejaký zvýšený nárast cien za vodu, elektrinu či plyn. 

Plyn: navýšené distribučné poplatky 23,20€/mesiac neovplyvnili zálohu 3000,- €, zostáva rovnaká ako 

v roku 2016 

Voda: jednotková cena za vodné a stočné je znížená o 0,1178€/mesiac, za vodné a stočné škola platí 

mesačnú spotrebu nie zálohové faktúry. 

Elektrina: zálohová platba navýšená o 259,78/ polrok čo je cca 43,30€/mesiac, distribučné poplatky nie sú 

zverejnené, budú zrejmé len z vyúčtovacej faktúry. 
 



 

4. Návrh čerpania rozpočtu komisie na rok 2017 v sume 3000,- Eur : 

- Oslava dňa učiteľov..........300,- 

- Darčeky pre učiteľov.........350,- 

- MDD..................................200,- 

- Oslava 55.výr.školy...........1500,- 

- Výchovno vzdel.aktivity....500,- 

- Rezerva...............................150,- 

Hlasovanie: rozpočet bol jednohlasne schválený 

 

5. Oslava Dňa učiteľov - organizačné zabezpečenie: 

- 31.3.2017 o 17.00 koncert ZUŠ 

- USB kľúče ako odmenu pre učiteľov zabezpečí sekretariát starostu  

- Plakety-ocenenie pre vybraných učiteľov+ kvety zabezpečí sekretariát starostu 

- Občerstvenie+ pozvanie hostí zabezpečí škola 

 

6. Organizácia MDD a deň rodiny 2017: 

 

- MDD a Deň Rodiny sa uskutoční 2.júna 2017, v prípade  realizácie prístavby tried 

a športovej haly je navrhnutá alternatíva futbalový areál, ďalšia alternatíva  na Plácku, 

 alebo na Nám. Rodiny 

7. Informácia o pripravovaných a schválených projektoch: 

 

- Projekt „Moje mesto“ – p. uč. Zamečníková získala dotáciu 900,-€ 

- Volswagen- škola môže získať dotáciu  900,- €-  projekt podala p. uč.Gúcka 

- Projekt obnova IKT učebňa – podala riaditeľka ,zástupkyňa, v spolupráci s MÚ 

p. Krajčírovou – dotácia do výšky 16 900,€- k 9.3. -čakáme na výsledok 

- Zamestnanecký grant Markíza – dotácia 1000,-€ kultúra – v prípade získania dotácie škola 

plánuje zakúpenie kroju, príp. hračky pre MŠ do exteriéru  

- Rozšírenie II etapy MŠ 

- Rozšírenie ZŠ pavilón A- začne sa VO 

- Projekt MŠ nadácia Pontis- dotácia 500,- € spoluúčasť školy v sume  300,-€ z rodičovského 

združenia schválené - „ nauč sa pomáhať hendikepovaným kamarátom“ 

- Projekt banky –navrhujeme zapojiť sa   

8. Rôzne: 

- Pavilón B – strecha je v dezolátnom stave vzniká obrovské vlhko vo vnútri pavilónu. 

- Nájsť náhradu za členku komisie p. Jedinákovú 

- Navýšenie platu o 6% - starosta prisľúbil našim učiteľom  

- P. Vaňo informoval- 2 trénerky si vytvorili nové OZ boli vylúčené z OZ SPST.  

9. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala. Denisa Kiszel, tajomníčka 

                                                             

                                                            Predseda komisie: Sajan Miloslav 

 

 

 



 

 


