ZÁZNAM č. 2/2019
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 4. februára 2019
NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Mgr. Katarína Cigáňová,
Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Ing. Lucia Valachovičová, Mgr. Karin Remišová, Mgr.
Ivan Pružinec
Neprítomní: Mgr. Janette Ivanová
Hostia: Jana Palčáková
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.10 h
P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie návrhu programu
2. Informácia o Materskej škole Sekurisova 10, Bratislava – Jana Palčáková
3. Rôzne
4. 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.
Stanovisko komisie:
a) Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie program zasadnutia komisie školstva
a mládeže bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Jana Palčáková - riaditeľka Materskej školy Sekurisova 10, Bratislava oboznámila členov
komisie o chode, aktivitách, úspechoch i projektoch školy. Spolupráca so zriaďovateľom je na
veľmi dobrej úrovni.

Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie informáciu o aktivitách, úspechoch i
projektoch Materskej školy Sekurisova 10, Bratislava bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bod 3
Člen komisie Igor Mravec podal informáciu o organizácii Teach for Slovakia, ide o komunitu
lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky deti mali
šancu v živote uspieť. Teach for Slovakia pôsobí v Základnej škole Nejedlého 8 Bratislava, v
ktorej učí 6 absolventov programu. Zároveň oznámil, že na najbližšom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka požiada poslancov mestskej časti o
poskytnutie finančnej dotácie pre organizáciu Teach for Slovakia v sume 30.000- Eur.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie informáciu o organizácii Teach for Slovakia
bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda komisie navrhol na marcové zasadnutie komisie pozvať Alžbetu Šporerovú
z neziskovej organizácie Centrum rodiny.
Najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 4. marca 2019.
K bodu 4
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť
a tajomníčke za prípravu materiálov.

Bratislava 5. február 2019

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová
tajomníčka komisie

Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r.
predseda komisie

