
ZÁZNAM č. 1/2019 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 7. januára 2019 

NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 

 

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Mgr. Janette Ivanová, 

Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Ing. Lucia Valachovičová, Mgr. 

Karin Remišová. Mgr. Ivan Pružinec 

 

Neprítomní: - 

 

Hostia: Mgr. Marta Jurkovičová 

 

Začiatok: 17.15 h, ukončenie 18.30 h 

 

P r o g r a m: 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Schválenie rokovacieho poriadku 

3. Schválenie termínov zasadnutí komisie školstva a mládeže na rok 2019 

4. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2017/2018 

5. Rôzne 

6. Záver 

Ukončenie 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. Zároveň navrhol 

za podpredsedu komisie školstva a mládeže Mariána Takácsa. 

 

Stanovisko komisie: 

a) Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie program zasadnutia komisie školstva 

a mládeže bez pripomienok. 

 

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

 

b) Komisia školstva a mládeže schválila za podpredsedu Mariána Takácsa - poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 

Hlasovanie: prítomní: 9          za: 8          proti: 0         zdržal sa: 1 

 

 

K bodu 2 

Predseda komisie podal podrobnú informáciu o Rokovacom poriadku komisie školstva 

a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

 



Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže schválila Rokovací poriadok komisie školstva a mládeže 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

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

 

K bod 3 

Predseda komisie navrhol termíny zasadnutí komisie školstva a mládeže na rok 2019 – každý 

prvý pondelok v mesiaci o 17:00 h v zasadačke MÚ Pri kríži 14. Člen komisie Igor Mravec 

navrhol, aby sa materiály na schválenie (prerokovávané a schvaľované v Miestnom 

zastupiteľstve) posielali e-mailom členom, zároveň si ich členovia komisie e-mailom 

(schválili/zobrali na vedomie) i mimo termínov zasadnutí komisie školstva a mládeže. 

Termíny zasadnutí: 

 7. január 2019 (pondelok) 

 4. február 2019 (pondelok) 

 4. marec 2019 (pondelok)  

 1. apríl 2019 (pondelok) 

 6. máj 2019 (pondelok) 

 3. jún 2019 (pondelok) 

 2. september 2019 (pondelok) 

 7. október 2019 (pondelok) 

 4. november 2019 (pondelok) 

 2. december 2019 (pondelok) 

Stanovisko komisie: 

a) Komisia školstva a mládeže schválila termíny zasadnutí komisie školstva a mládeže 

na rok 2019 – každý prvý pondelok v mesiaci o 17:00 h v zasadačke MÚ Pri kríži 14 . 

 

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

 

Stanovisko komisie: 

b) Komisia školstva a mládeže schválila, aby sa materiály na schválenie (prerokovávané 

a schvaľované v Miestnom zastupiteľstve) posielali e-mailom členom komisie 

a zároveň si ich členovia komisie e-mailom (schválili/zobrali na vedomie) i mimo 

termínov zasadnutí komisie školstva a mládeže. 

 

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

 

K bodu 4 

Tajomníčka komisie podala informáciu o Súhrnnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v šk. roku 2016/2017. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie informáciu o Súhrnnej správe o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v šk. roku 2017/2018 bez 

pripomienok. 

 



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

 

K bodu 5 

Marta Jurkovičová podala informáciu o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 

príslušný kalendárny rok. 

Stanovisko komisie: 
a) Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

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

 

Stanovisko komisie: 

b) Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu schváliť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia č. .../2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný 

kalendárny rok. 

 

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

 

Predseda komisie navrhol na najbližšie zasadnutie komisie pozvať Janu Palčákovú – riad. MŠ 

Sekurisova. 

Najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 4. februára 2019. 

 

K bodu 6 

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

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

 

Bratislava 9. január 2019 

 

 

 

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

                   tajomníčka komisie                                                            predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


