
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 28.11.2012 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Ing. Mária Okálová 

     Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 

                                        Mgr. Jana Krettová 

                                        Ing. Lipčák Alexander 

       

Návrh  program :       

  1 .  Zahájenie  

  2.   Informácia o druhej úprave rozpočtu MČ ZB /Ing. Bošňák Ivan/ 

  3.   Informácia o priebehu a vyhodnotenie osláv 50-teho výročia 

        Otvorenia ZŚ s MŠ Hargašova,Záhorská Bystrica /PaedDr.Kaliariková Zuzana/ 

  4.   Informácia o priebehu a vyhodnotenie medzinárodnej konferencie 

        “Vzťah k pomáhajúcim profesiám“    /Mgr.Petra Mitašíková,PhD. / 

   5.  Predloženie  spracovaného návrhu o činnosti komisie Školstva, mládeže 

         a iformatizácie  / Ing.Mária Okálová / 

   6.   Schválenie termínov zasadnutí komisie na prvý pol rok 2013 

   7.   Rôzne 

 

 

1. P. Sajan privítal prítomných členov komisie a zahájil rokovanie. 

2. Komisia zobrala na vedomie sumár II. úpravy rozpočtu MČ ZB. Miestne zastupitelstvo schválilo 

v programeVZDELÁVANIE dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu MC ZB 2012: 

a) bežný transfer pre ZŠ - vstupné dvere do oboch pavilónov ZŠ;  

b) bežný transfer pre ZŠ - oprava dažďových zvodov na II. pavilóne ZŠ; 

c) dodatočný presun vyššej sumy z rezervného fondu na rekonštrukciu po havárii v MŠ. 

3. P. riaditeľka informovala o priebehu oslavy 50. výročia založenia školy – Oslava sa uskutočnila 

dňa 26.10.2012, v programe vystupovali žiaci ZŠ a MŠ. Medzi pozvanými hosťami boli bývalí 

učitelia, riaditelia školy, z ktorých niektorí obdržali ocenenie – plakety mestskej časti. 

Sprievodným programom bola výstava fotografií vo vestibule KD.  Prítomní prispeli dobrovoľným 

vstupným vo výške 136 eur. Pre pozvaných hostí po ukončení programu bola zabezpečená malá 

recepcia v jedálni školy. Suma v hodnote 3300,- € bola použitá na vyhotovenie pamätných plakiet, 

kvety, výzdoba, hudba, občerstvenie, zostatok 530 eur bol použitý na zakúpenie kancelárskeho 

papiera a tonerov pre potreby školy. Nahrávka DVD z vystúpenia bude k dispozícii rodičom. 

4. V dňoch 19. a 20. októbra 2012 sa v spolupráci Miestnym úradom ZB  a miestom ZŠ s MŠ na 

Hargašovej ulici uskutočnila v Záhorskej Bystrici Medzinárodná vedecko-odborná konferencia na 

tému: "Vzťah v pomáhajúcich profesiách", ktorú organizovali Univerzita Komenského v 

Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej pedagogiky, Asociácia liečebných pedagógov 

PRO LP a Slovenská zdravotnícka Univerzita. Hlavným organizátorom podujatia bola Dr. 

Mitašíková, UK PdF. V rámci podujatia sme privítali vzácnych hostí z  Holandska, Maďarska, 

Poľska, Česka a zo Slovenska. V prvý deň sa ako sprievodné podujatie uskutočnilo inkluzívne 

divadelné predstavenie detí, kde účinkovali deti s Downovým syndrómom pre účastníkov 

konferencie a cca. 150 detí z MŠ a ZŠ Hargašova. Učitelia zo ZŠ s MŠ Hargašova mali na celú 

konferenciu  VIP vstup zdarma. Výťažok 1000 Eur bol odovzdaný ZŠ s MŠ Hargašova na podporu 

vzdelávacích potrieb školy. 

5. Pripomienky p. riaditeľky k správe o činnosti komisie za rok 2012 budú zapracované. 

6. Členovia komisie súhlasia s predloženým návrhom termínov zasadnutí komisie na rok 2013 a to:  

vždy v stredu o 17:00 hod. dňa 16.1.2013, 13.2.2013, 13.3.2013, 17.4.2013, 15.5.2013 a 12.6.2013. 

7. Rôzne 



 Bol predložený návrh prepracovaného VZN o zabezpečovaní financovania všeobecne 

prospešných infraštruktúrnych zariadení v katastrálnom území Bratislava – Záhorská Bystrica, 

v ktorom sa presadzuje príspevok na infraštruktúru na báze dobrovoľnosti. Komisia berie na 

vedomie návrh nového prepracovaného VZN. 

 Bol predložený návrh na určenie výšky prenájmu objektov, školy, zdravotného strediska 

patriace do správy mestskej časti v zmysle VZN č. 6/2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica. Komisia berie na vedomie predložený návrh a odporúča, aby vyjadrenie  k návrhom 

výšky nájomného bolo spracované a predložené finančnou komisiou.  

  

Zapísala: 

Ing Okálová              

 

 

Predseda komisie :    Sajan Miloslav 


