
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

______________________________________________________________________ 
 
Dátum zasadnutia: 30.03.2011 
 
Prítomní členovia komisie:  Vladimír Pavelčík, MBA, predseda 
    Mgr. Anna Chrenková 
    PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. 
    Ing. Mária Okálová 
    Ing. Alexander Lipčák 
    Mgr. Jana Krettová 
    Mgr. Ţelmíra Reguliová 
 
Hosť:     Ing. Jozef Krúpa, starosta 
    PeadDr. Alena Jančeková 
 
 
Program:  1. Oboznámenie sa s rozpočtom pre ZŠ s MŠ 
  2. Schválenie rozpočtu komisie 
  3. Oboznámenie sa s nájomnými zmluvami o prenájme priestorov ZŠ a MŠ 
  4. Rôzne 
 
 
Body program: 
 
1. Oboznámenie sa s rozpočtom pre ZŠ s MŠ 
Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu MČ ZB, s normatívnymi a  nenormatívnymi 
výdavkovými poloţkami pre ZŠ a MŠ na rok 2011.  
 
2. Schválenie rozpočtu komisie  
Komisia školstva, mládeţe a informatizácie  sa oboznámila s návrhom rozpočtu pre komisiu na rok 
2011 a schválila navrhovaný rozpočet v celkovej výške 4 500,- € na rok 2011, navrhuje aby 
finančné prostriedky boli pouţité v spolupráci s ostatnými komisiami a inými subjektmi na spoločne 
pripravované aktivity pre deti a mládeţ v obci a zároveň doporučuje miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť rozpočet v poţadovanej výške. 
 
3. Oboznámenie sa s nájomnými zmluvami o prenájme priestorov ZŠ a MŠ 
Komisia sa čiastočne oboznámila s nájomnými zmluvami, nájomné zmluvy sú uzatvárané po 
súhlase zriaďovateľa, komisia zobrala na vedomie informáciu o nájomcoch a oboznámila sa 
celkovou výškou finančných prostriedkov z týchto prenájmov.   

 
4. Rôzne 
Informácie zo zasadnutia komisie z 14.2.2011: 

 Pri miestnom zastupiteľstve bola vytvorená komisia pre analýzu a posúdenie rekonštrukcie 
kotolne v ZŠ a MŠ, 

 pani Chrenková informovala komisiu o stave počtu ţiakov od roku 2005 

rok Počet žiakov školy Odchod na 8-roč.gymn. Odchod 9.roč. Počet ž. v I.roč. 

2005 221 4 20 33 

2006 241 3 21 36 

2007 236 7 26 32 

2008 230 10 17 29 

2009 223 5 26 35 

2010 217 6 14 33 

2011 - - 
- zapísaných 

53 



 pani Chrenková informovala komisiu o počte pedagógov, ktorí odišli z rôznych dôvodov 
(odchod do súkromnej sféry, na iné školy, zo zdravotných dôvodov, finančné ohodnotenie, do 
dôchodku), v roku 2008 – 6, v roku 2009 – 8, v roku 2010 – 6. Celkový počet pedagógov 
vrátane vedenia školy  je 18 a celkový počet zamestnancov ZŠ a MŠ je 41. 

4.1. Dňa 4.6.2011 je plánovaná oslava MDD v rámci mestskej časti. 

 
 
zapísala: Ing. Mária Okálová 
 
 
 
 
 
.................................................. 
Vladimír Pavelčík, MBA 
predseda komisie 

 


