
Zápisnica zo zasadnutia stálej komisie - II. stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia Spojenej 

školy de La Salle občianskeho združenia LASALLIAN. 

Dňa: 9.9.2014  

Miesto: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1  

Program:  

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Predstavenie Organizačnej štruktúry občianskeho združenia LASALLIAN (ďalej len 

„Združenia“) a návrhu zmeny stanov Združenia. 

3) Voľba zástupcov zo stálej komisie II. stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia Spojenej školy de La 

Salle (ďalej len „komisia 2“) do predsedníctva Združenia. 

4) Rôzne a záver zasadnutia 

K bodu 1)  

Zasadnutie komisie 2 otvoril a viedol Michal Bača, súčasný predseda Združenia.  

K bodu 2)  

Michal Bača predstavila zúčastneným zástupcom rodičov tried Spojenej školy de La Salle 

organizačnú štruktúru Združenia a obsahovú zmenu stanov Združenia a spôsob fungovania 

Združenia. Zúčastneným boli predstavené úlohy a činnosti organizačnej zložky stálej komisie 

- komisie 2 nasledovne: 

 Stála komisia je poradným orgánom Združenia v týchto oblastiach: 

 vytváranie predpokladov pre napĺňanie cieľov Združenia 

 zostavenie rozpočtu a plánu činností Združenia 

 rozhodovanie o použití prostriedkov Združenia na dosiahnutie cieľov 

 rozhodovanie o vylúčení členov Združenia 

 rozhodovanie o zmene stanov a činnosti Združenia. 

 

 Úlohou členov komisie 1 je sprostredkovať riaditeľovi Spojenej školy de La Salle, 

jeho zástupcom a rovnako aj prítomným členom Združenia podnety, otázky 

a problematiky, ktoré boli riešené na triednych stretnutiach rodičov 1 stupňa Spojenej 

školy de La Salle. Následne títo zástupcovia tried budú informovať rodičov žiakov 

o riešeniach a stanoviskách k týmto otázkam, podnetom a problematikám na 

najbližších triednych stretnutiach rodičov, prípadne podľa potreby aj iným spôsobom 

napr. email. 

 

 Zasadnutia členov komisie 2 zvoláva riaditeľ Spojenej školy de La Salle, vždy do 

dvoch týždňov po triednych stretnutiach rodičov.  



 termín, čas a miesto konania zasadnutia je členom komisie 2 oznámený 

mailom 

 v školskom roku 2014/2015 sú naplánované ešte tri zasadnutia  

komisie 2, termíny sa dohodnú na predsedníctve Lasallian 

K bodu 3)  

Prítomní členovia komisie 2, jednohlasne schválili v súlade s platným organizačným 

a volebným poriadkom Združenia svojich dvoch zástupcov do predsedníctva Združenia: 

Michala Baču (Kvarta) a Rastislava Krajniaka (Prima) 

K bodu 4)  

Rôzne: 

Michal Bača informoval prítomných členov Združenia o predbežnom termíne konania 

valného zhromaždenia Združenia. Predpokladaný termín je: koniec októbra 2014 

alebo začiatok novembra 2014. 

Vyzval prítomných, aby aktívne predkladali svoje návrhy a pripomienky k podpore 

a fungovaniu školy. 

 

Prílohy:  

Príloha 1 – Prezenčná listina zasadnutia komisie 1 z dňa 9.9.2014  

 

V Bratislave 9.9.2014   Zapísal: Michal Bača  ............................................ 

                           podpis  

 


