
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 20.11.2013 

 
Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

    Ing. Mária Okálová 

                                          Mgr. Jana Krettová 

                                          Ing. Alexander Lipčák  

                                          Mgr. Marcela Jedináková . 

 

Návrh  program :       

                               1. Zahájenie 

                               2. Správa o činnosti komisie za rok 2013 

                               3. Žiadosť o dotáciu pre komisiu na rok 2014 

                               4. Prerokovanie žiadosti o prenájom počítačovej miestnosti v ZŠ 

                                   Schválenie finančnej dotácie z komisie pre ZŚ z MŠ 

                                   a OZ POZITÍVUM V NÁS. 

         5. Rozpočet komisie na rok 2013 

                               6. Rôzne 

 
K bodom programu: 

1. Zahájenie p. Sajan privítal prítomných členov komisie. 

2. Správa o činnosti komisie za rok 2013 na základe návrhu poslancov miestneho zastupiteľstva 

správy o činnosti jednotlivých komisií sa budú predkladať až v januári nasledujúceho roku, aby 

bola zahrnutá činnosť komisií za celý kalendárny rok. Z uvedeného dôvodu bude predložená 

správa prerokovaná  v januári 2014. 

3. Žiadosť o dotáciu pre komisiu na rok 2014 – p. Sajan predloží miestnemu úradu návrh dotácie pre 

komisiu vo výške 3000,- eur. Suma je navýšená oproti predchádzajúcim rokom z dôvodu vyššieho 

počtu detí v obci, vyššieho počtu tried ZŠ a s tým súvisiaci vyšší počet žiakov ZŠ s MŠ, taktiež 

komisia môže podporovať aj iné organizácie v obci, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním nielen detí 

ale aj dospelých. 

4. Prerokovanie žiadosti o prenájom počítačovej miestnosti v ZŠ Schválenie finančnej dotácie 

z komisie pre ZŚ z MŠ a OZ POZITÍVUM V NÁS – komisia navrhuje ponúknuť OZ Pozitívum 

v nás prenájom symbolicky 1,- eur. 

5. Rozpočet komisie na rok 2013 -  celkový rozpočet komisie na rok 2013 bol vo výške 1500,- eur. 

Doteraz bolo čerpaných len 185,- eur. Prítomní členovia komisie jednohlasne súhlasili 

s nasledovným čerpaním finančných prostriedkov do konca roka 2013 na nasledovné aktivity: 

- mikuláš – 263 eur, 1 eur na sladkosť pre každého žiaka ZŠ, zabezpečí pani riaditeľka 

- divadlo MŠ 100 eur, zabezpečí pani riaditeľka 

- tvorivé dielne ŠKD s témou vianoce 100 eur, zabezpečí pani riaditeľka 

- športová predvianočná olympiada - odmeny pre žiakov 100,- eur, zabezpečí pani riaditeľka 

- Videovrátnik 500,- eur celkova suma videovrátnika bola 1308,- eur, celú sumu zaplatili 

rodičia prostredníctvom OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova, p. Sajan 

zabezpečí, aby schválená suma bola zaslaná na účet OZ RZH 177219972/0900 vedeného 

v Slovenskej sporiteľni. 

- Jazykový kurz 252,- OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova už druhý rok 

realizovalo úspešnú vzdelávaciu aktivitu a to jazykový týždeň anglického a nemeckého 

jazyka pre žiakov 2.-9.ročníka, ktorá sa tentokrát konala v dňoch 11.-15. novembra 2013, 

celková suma kurzu bola 5 558,- eur kde rodičia sa podieľali sumou 2 430,- eur, ostatné 

finančné prostriedky boli uhradené zo sponzorských darov, nadácií a 2% daní z príjmu. P. 

Sajan zabezpečí, aby schválená suma bola zaslaná na účet OZ RZH 177219972/0900 

vedeného v Slovenskej sporiteľni. 



 

 

 6. Rôzne: 

- vzhľadom na vyšší počet tried opäť vyplynula požiadavka prehodnotenia vybudovania šatní, 

resp. zakúpenie skriniek na odkladanie vecí pre deti, kým sa nevyrieši celkovo tento 

problém, navrhujeme zakúpenie stojatých vešiakov pre triedy na poschodí, ktoré budú 

umiestnené na prízemí vo vestibule 

 

- komisia odporúča poslancom miestneho zastupiteľstva  dôslednejšie sa zaoberať 

  výstupmi a závermi odporúčaní  komisií, ktoré sú vyhodnocované   

   na odbornej úrovni v širšom rámci členov jednotlivých komisií pôsobiacich pri MZ.  

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 20.11.2013 

Mária Okálová 

 

Predseda :                                                                      Sajan Miloslav 

                                                                                       poslanec      


