
ZÁPISNICA č. 1/2018 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 8. JANUÁRA 2018 

NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 

 

Prítomní: Marian Podrazil, Janette Ivanová, Alžbeta Šporerová, Igor Mravec, Branislav 

Pupala, Matej Nagy, Marián Takács, Alexej Dobroľubov, Katarína Cigáňová 

 

Neprítomní: Kristína Lipovská – ospravedlnená 

 

Hostia:  Lenka Čatlošová, Alena Mateášiková 

 

Začiatok: 17.15 h, ukončenie: 18.45 h 

 

 

P r o g r a m: 

 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Prezentácia - Lenka Čatlošová  

3. Prezentácia - Alena Mateášiková  

4. Rôzne  

5. Záver 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

K bodu 1 

Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva 

a mládeže, oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 

Zároveň zaželal prítomným všetko dobré v novom roku 2018. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie program zasadnutia komisie školstva a mládeže na 

vedomie bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9        za: 9      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 

Lenka Čatlošová podala informáciu o najväčšej interaktívnej česko-slovenskej konferencii 

o výchove a vzdelávaní detí a ich rodičov, ktorá sa bude konať 3. - 4. 03. 2018 v Brne, Orea 

Hotel Voroněž pod názvom „Učiť môžeme slovami, vychovávať iba príkladom.“ 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie informáciu o najväčšej interaktívnej česko-slovenskej 

konferencii o výchove a vzdelávaní detí a ich rodičov na vedomie  bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9         za: 9      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 3  
Alena Mateášiková vo všeobecnosti informovala členov komisie o chýbajúcej autoevalvácii 

(sebahodnotení) škôl, napriek tomu, že ju majú školy zakomponovanú vo svojich školských 

vzdelávacích programoch. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie informáciu (spätnú väzbu) na vedomie s pripomienkou, 

aby zriaďovateľ  na najbližšej porade riaditeľov škôl pripomenul vedeniu dodržiavať školský 

vzdelávací program aj v spomínanom bode – v každoročnom sebahodnotení školy. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9         za: 9      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4 

- Člen komisie Igor Mravec navrhol na najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže 

pozvať Štefana Macejáka - kancelária starostu. 

- Nasledujúce zasadnutie komisie školstva  a mládeže sa bude konať 5. februára 2018, 

marcové zasadnutie komisie sa ruší z dôvodu jarných prázdnin. 

 

 

K bodu 5 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

 

Bratislava 10.01.2018 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.                                  Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r. 

                   tajomníčka komisie                                                             predseda komisie 


