
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 
_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 22.10.2014 

 
Členovia komisie:                  Miloslav Sajan, predseda 

                                                    PaeDr.Zuzana Kaliariková 

     Ing. Mária Okálová 

                                                    Ing. Lipčák Alexander            

                                          Mgr. Jana Krettová 

                                        Mgr. Marcela Jedináková                                       
     Návrh  programu :       
                               1. Otvorenie 

                               2. Vyhodnotenie čerpania schválenej dotácie zo školskej komisie 

        3. Informácia o havarijnom stave a na potrubí pavilónu č. II 

        4. Prerokovanie prevádzkového poriadku školského areálu  

                                5. Zhodnotenie práce školskej komisie 

                                6. Rôzne     

 
1. Otvorenie - Pán Sajan otvoril zasadnutie komisie, kde privítal prítomných členov a ospravedlnil pani Mgr. Petru 

Mitašíkovú a pána Prof. Jána Grexu. 

 

2. Vyhodnotenie čerpania schválenej dotácie zo školskej komisie - riaditeľka školy a podpredsedníčka komisie 

PaeDr. Kalaiariková Zuzana predložila komisii čerpanie pridelenej dotácie vo výške 3 000,- eur z rozpočtu MČ 

v jednotlivých položkách čerpania, ktorý  sa  nachádza v prílohe. Nevyčerpaná suma 772,17 eur bude použitá na 

jazykový týždeň organizovaný do konca roku 2014. 

 

3. Informácia o havarijnom stave a na potrubí pavilónu č. II - riaditeľka školy informovala členov komisie 

o havarijnom stave na vodovodnom potrubí zrekonštruovaného II. pavilónu ZŠ. Havária bola nahlásená na MČ 

a taktiež na poisťovňu z dôvodu náhrady za vzniknutú škodu a odstránenie havárie. Prišlo k prerušeniu prívodu 

vody do pavilónu. Je v stave odstraňovania. 

 

4. Prerokovanie prevádzkového poriadku školského areálu - komisia prerokovala spracovaný Prevádzkový 

poriadok ihrísk v školskom areáli a odporučila ho na schválenie po zapracovaní pripomienok. Cena prenájmu 

hracích plôch pre záujemcov je navrhovaná 8 eur/hod a v prípade potreby aj osvetlenia 13 eur/hod. Je potrebné 

doriešiť otázku starostlivosti o prestrešenú hraciu plochu a jej osvetlenia, navrhnúť prevádzku klziska v zimných 

mesiacoch. 

 

5. Zhodnotenie práce školskej komisie - predseda komisie pán Sajan Miloslav zhodnotil prácu komisie za uplynulé 

volebné obdobie ako veľmi dobré, konštruktívne a poďakoval všetkým členom za dobrú spoluprácu, odborný 

prístup k riešeniu všetkých bodov, ktoré komisia riešila. Taktiež poďakovanie patrí všetkým  pracovníkom MČ, 

ktorí sa na činnosti školskej komisii podieľali nielen prípravou zasadnutí ale aj spoluprácou pri organizovaní akcií 

pre deti a mládež. 

 

6. Rôzne    

Stravovanie v školskej jedálni, nahlasovanie a odhlasovanie obedov.  Dňa 24.9.2014 zasadala stravovacia 

komisia, z ktorej zápisnica sa nachádza na webovej stránke školy 

http://zshargasova.stranka.info/stranky/zshargasova/O/A/subory/zapisnica2492014.pdf  

Od októbra nebude možné vydať žiakovi obed, pokiaľ ho nemal vopred objednaný. Môže len využiť burzu jedál. 

V prípade straty alebo zabudnutia čípu, pani družinárka telefonicky overí u pani Vlčkovej nahlásenie obeda. 

Odhlasovanie jedla je možné telefonicky v daný deň do 8,00 hod. u pani Vlčkovej. 

 

 

 

Zapísala:     Ing. Okálová Mária 

 

Predseda komisie:     Sajan Miloslav   

 

 

 

 

http://zshargasova.stranka.info/stranky/zshargasova/O/A/subory/zapisnica2492014.pdf


 

Príloha 

 

Čerpanie rozpočtu - 
školská komisia   2014   

Aktivity schválené vyčerpané zostatok 

Zápis do 1.roč. 50 11,4   

Fašiangy 150 128,75   

Slávik Slovenska 100 34,94   

Veľkonočné tvorivé 
dielne 100 0   

Mikuláš 100 0   

koncerty ZŠ 450 394   

koncerty a divadielka 
MŠ 450 455   

dopravné ihrisko 100 120   

školský časopis 120 183   

jazykový kurz 700 0   

odmeny žiakov - knihy 100 301,16   

začiatok šk.roku 50 0   

maľovania na tvár MDD   100   

Kostolanský - 
diag.pobyt   36,26   

História po našom   33,32   

  2470 1797,83   

Pozitívum v nás   300   

    2097,83   

stolička ku klavíru do 
SD   130   

    2227,83 772,17 
 


