
ZÁPISNICA č. 4/2021 
 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže 
 zo dňa 4. októbra 2021 

 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Ing. 
Lucia Valachovičová, Mgr. Janette Ivanová, Mgr. Marcel Burker,t Mgr. Ivan Pružinec 
 
Neprítomní: Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. Karin Remišová – ospravedlnené  
Hostia: Mgr. Iveta Mikšíková-riaditeľka, Mgr. Ľudmila Gajdošová 
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.20 h 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie návrhu programu 
2. Stretnutie s Mgr. Ivetou Mikšíkovou riaditeľkou ZŠ Pri kríži. 
3. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, „Ľudmila Gajdošová – mastička“, založenie 

lesného klubu – Lesné jahody (osobné stretnutie s p. Gajdošovou).  
4. Diskusia na tému školský parlament a vytvorenie nízkoprahového klubu v Dúbravke –

podnet od poslankyne M. Škrovanovej. 
5. Rôzne 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie 
a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia školstva a mládeže schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže  
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bod 2 
Riaditeľka Základnej školy Pri kríži 11 Mgr. Iveta Mikšíková oboznámila komisiu o situácii na škole, 
hovorila o minulom školskom roku ako zvládli dištančné vzdelávanie žiakov, hovorila čo všetko sa 
udialo a urobilo na škole počas roka. Komisiu oboznámila tiež o priebehu zahájenia nového školského 
roka 2021/2022, o počte žiakov na škole a o požiadavkách, ktoré dala do návrhu rozpočtu do 
budúceho roka 2022. Komisia zobrala informácie na vedomie. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
 
K bod 3 
Pani Mgr. Ľudmila Gajdošová oboznámila komisiu so svojim zámerom a s činnosťou v lesnom klube - 
Lesné jahody. Zdôvodnila svoju žiadosť o dotáciu. Komisia sa  uzniesla, že odporučí schváliť dotáciu 
vo výške 600 eur počtom hlasov:  za 5, proti 1, zdrž. 0. 
Z dôvodu, že žiadosť o dotáciu prišla po termíne, schválenie dotácie musí byť zastupiteľstvom MČ 
Bratislava-Dúbravka a termín najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva je 14.december a do 15.decembra 



2021 musia byť dotácie vyúčtované – uzavreté, časovo by sa to nestihlo, vzhľadom na túto skutočnosť 
sa dotácia presúva roka. Žiadateľ o dotáciu bude informovaný. 
 
  
K bodu 4 
Diskusia na tému školský parlament a vytvorenie nízkoprahového klubu v Dúbravke –podnet 
od poslankyne M. Škrovanovej bola presunutá na budúce zasadnutie komisie v mesiaci 
november. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 6          za: 6         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 – rôzne: 
-na ďalšiu komisiu prizvať pani riaditeľku PaedDr. Vieru Karovičovú–ZŠ Beňovského 1. 
 
 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 
a tajomníčke za prípravu materiálov. 
 
 
 
Bratislava 4.októbra 2021 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Marta Jurkovičová                                      Overil: Mgr. Marian Podrazil 
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 
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