
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 29.1.2018          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel                                                      

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr. Jana Krettová 

                                                    Ing. Stanislav Vaňo     

                                                    Ing. Ján Janata - neprítomný                                                

 

 

Návrh programu rokovania komisie :   

   1 )      Otvorenie 

   2 )      Prerokovanie sťažnosti p. Jánošíkovej 

   3 )      Informácia k rozpočtu ZŠ s MŠ a financovanie školy 

   4 )      Čerpanie rozpočtu školy za rok 2017 

   5 )      Návrh na rozdelenie dotácie z rozpočtu MČ po jeho schválení zastupiteľstvom 

                  ( 3000 € )       

   6 )      Návrh a schválenie plánu práce - rokovaní komisie na rok 

2018                                                                    

   7 )      Rôzne -     informácia o stavebných prácach na výstavbe novej športovej haly 

          -     príprava správy o činnosti komisie za rok 2017 

 

 

 

1 )      Otvorenie 

Predseda komisie p. Sajan otvoril dnešné rokovanie komisie školstva. 

 

 

2 )      Prerokovanie sťažnosti p. Jánošíkovej 

p. Jánošíková bola pozvaná na dnešné rokovanie komisie , aby sa vyjadrila k sťažnosti 

týkajúcej sa jej syna Juraja Jánošíka žiaka 7.A. triedy a triednej učiteľky p. Poliakovej na 

tunajšej škole ZŠ s MŠ Hargašova 5. 

Na základe p. Janošíkovej sme problematiku riešili, vypočuli sme si jej vyjadrenie.  

P. Jánošíková sa vyjadrila, že momentálne sa situácia ukľudnila. Pani riaditeľka prisľúbila, že 

sa ešte raz porozpráva s triednou učiteľkou p. Poliakovou, aby kľudná situácia vydržala až do 

skončenia tohto školského roka. Budúci rok bude zvolený iný triedny učiteľ. 

 

 

 3 )      Informácia k rozpočtu ZŠ s MŠ a financovanie škôl 

 
- bude potrebné  vymaľovať triedy v oboch pavilónoch.   

- vďaka občianskemu združeniu bolo možné zakúpiť lavice do nových tried –prístavba. 

-  interaktívne tabule a pomôcky na vyučovanie 

- zariadenie do MŠ 

 

 

 



 

   4 )      Čerpanie rozpočtu školy za rok 2017 

Každý úsek školy – základná škola, materská škola a školský klub detí má svoj rozpočet, svoj 

balík financií. 

 

Základná škola: 30 zamestnancov 

Čerpanie rozpočtu 2017: 

 

- lavice a stoličky do 2 tried- jedna pre I. stupeň, jedna pre II. stupeň 

- skrinkové zostavy do 4. tried  

- interaktívne tabule do 2 tried. 

- notebooky 

- katedry do tried  s uzamykateľným priestorom pre notebook 

- stoly a stoličky do zborovne pre učiteľov  

- učebné pomôcky na SLJ, TEV,CHE,DEJ 

- odmeny pre učiteľov vo výške 16,60 % z celkového objemu hrubých miezd  

 

Školský klub detí:  8 zamestnancov 

 

Čerpanie rozpočtu 2017: 

 

- učebné pomôcky, výtvarný materiál 1 200 eur 

- odmeny pre vychovávateľov 6,34 % z celkového objemu hrubých miezd 

 

 

Materská škola: 17 zamestnancov 

Čerpanie rozpočtu 2017: 

 

- nábytok do jednej triedy ( skrine dvojdverové) 

- postieľky 24 ks 

- posteľné plachty 

- pomôcky na upratovanie 

- interaktívna tabuľa/dataprojektor 

- notebook 

- odmeny pre učiteľov 13,68 % z celkového objemu hrubých miezd 

 

Zriaďovateľom ZŠ je starosta MČ. S našou školou spolupracuje aj OZ RZ pri ZŠ s MŠ, čo je 

dobrovoľné občianske združenie rodičov a žiakov a detí Základnej školy s materskou školou. 

O finančnom čerpaní rozhodujú triedni dôverníci na základe požiadaviek učiteľov, vedenia 

školy a rodičov. Z týchto financií sa nám podarilo urobiť veľa prínosných a užitočných vecí 

pre deti, žiakov a školy. V ZŠ sa zriadili čitateľské kútiky, zveľadili a zútulnili školskú 

knižnicu, zatraktívnili vyučovací proces prostredníctvom interaktívnych tabúľ a nových 

výučbových softvérov. OR RZ pri ZŠ s MŠ na zabezpečenie kultúrnych podujatí 

s interaktívnym zameraním, na prepravu dopravnou spoločnosťou do kultúrnych zariadení 

a na exkurzie. Každoročne dopĺňame hračky a učebné pomôcky do všetkých tried MŠ.  

 

5 )      Návrh na rozdelenie dotácie z rozpočtu MČ po jeho schválení zastupiteľstvom 

                  ( 3000 € )       

Po schválení rozpočtu, zastupiteľstvo je plánované na 20.2.2018. 

 



 

6 )      Návrh a schválenie plánu práce - rokovaní komisie na rok 2018  

 

Plán stretnutí:              

29.1.2018 

14.3.2018 

16.5.2018 

12.9.2018 

                                                      

 

 

7) rôzne      informácia o stavebných prácach na výstavbe novej športovej haly 

          -     príprava správy o činnosti komisie za rok 2017 

 

Starosta MČ Jozef Krúpa informoval školskú komisiu: 

-  výstavba športovej haly: stavebné práce idú  podľa plánu, v rámci harmonogramu. 

Vyberajú sa povrchy na podlahu spolu s architektom. Termín bude dodržaný, ak nenastanú 

žiadne komplikácie. 

-  prístavba pavilónu A: Čo sa týka prístavby tried, platí čo bolo dohodnuté, firma bola 

vysúťažená. Ak sa podpíše zmluva začne sa s prístavbou tried. 

- nadstavba škôlky z eurofondov: V zmysle PHSR schválený projekt, spracovaný na žiadosť 

do eurofondov. Momentálne prebieha verejné obstarávanie. V priebehu februára bude 

vyvesený vo vestníku,  môžu sa prihlasovať firmy na realizáciu.  

 

 

     Zapísala: Denisa Kiszel, tajomníčka 

     Zápisnicu schválil. Miloslav Sajan, predseda komisie 

 

 

 


