
 

Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 16.1.2013 

 

Prítomní členovia komisie:         Miloslav Sajan, predseda 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Ing. Mária Okálová 

                                                    Ing. Bošňák Ivan 

     Mgr.Marcela Jedináková 

                                                   

Program :       
1 .  Zahájenie  

2.  Predloženie  rokovacieho poriadku komisií 

3.  Informácia o schválenom rozpočte MČ na rok 2013 

4.  Informácia o počte žiakov I.ročníkov a celkového stavu žiakov ZŠ s MŠ 

     Hargašova. 

5.  Vypracovanie plánu práce komisie na rok 2013 – návrhy 

6.   Návrh na odvolanie člena komisie a predloženie nového člena komisie. 

   

K bodom programu: 

 

1. P. Sajan privítal prítomných hostí, 3 členovia sa ospravedlnili z dôvodu choroby. 

2. P. Sajan navrhol za podpredsedu komisie p. riaditeľku Kaliariková, ktorú komisia schválila. 

3. Komisia zobrala na vedomie rozpočet na rok 2013, p. Bošňák informoval prítomných 

o schválenom rozpočte pre školstvo. Položky pre MŠ sú na tento rok postačujúce. Pre ZŠ 

normatívne výdavky od štátu nie sú priamoúmerné navýšeniu počtu žiakov. Počas roka je 

možné požiadať o úpravu rozpočtu MČ a jeho navýšenie pre ZŠ formou dotácie na 

konkrétny účel. Z kapitálových výdavkov môže byť rekonštruovaná ďalšia trieda MŠ a 

rekonštrukcie jedálne, ktorá bude realizovaná v lete počas letných prázdnin. Existuje zámer, 

aby autoškole a mestskej polícii boli  ponúknuté iné priestory v obci. P. riaditeľka pripraví 

zoznam položiek na nutnú opravu, rekonštrukciu, údržbu, výmenu osvetlenia v triedach, 

detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ atď, ktoré predloží na najbližšie zasadnutie komisie 

školstva.  

4. P. riaditeľka informovala členov komisie počte žiakov v 1. ročníkoch, počet detí; celkový 

počet detí a žiakov ZŠ s MŠ sa od 1. septembra nezmenil. Problém s jedným žiakom - 

zanedbávanie školskej dochádzky na II.stupni ZŠ bude p. riaditeľka riešiť v spolupráci s 

MÚ. 

5. Plánované aktivity komisie školstva: 

 oslava dňa učiteľov 5.4.2013 v priestoroch reštaurácie Corona, 

 Jarná brigáda sa uskutoční v spolupráci s OZ BSN a OZ RZH v súlade s termínom 

jarnej brigády v obci - termín bude navrhnutý v súlade s počasím,  

 oslava MDD a Dňa rodiny sa uskutoční v areáli školy, navrhovaný termín je  

31.5.2013,  

6. P. Sajan predložil návrh na odvolanie p. Bryndzáka ,ako člena komisie školstva z dôvodu 

jeho pravidelnej neprítomnosti na zasadnutiach. Tento návrh bude predložený na najbližšie 

rokovanie miestneho zastupiteľstva. Zároveň p. Sajan predložil návrh nového člena komisie 

školstva p. prof. Grexu. Prítomní členovia komisie s uvedenými návrhmi súhlasili. 

 

 

Zapísala: 

Ing Okálová                                                    Predseda :  Sajan Miloslav 


