ZÁPISNICA č. 5/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 3. MÁJA 2017
NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Mgr. Janette Ivanová, Alžbeta Šporerová, Mgr. Matej Nagy,
Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Ing. Igor Mravec, Marián Takács
Neprítomní: Mgr. Katarína Cigáňová, Ing. Kristína Lipovská, Mgr. Alexej Dobroľubov ospravedlnení
Hostia: Mgr. Lucia Marcinátová
Začiatok: 17.15 h, ukončenie: 18.15 h
N á v r h p r o g r a m u:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie návrhu programu
2. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Pátrač Tino
3. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Nadácia Green Foundation
4. Školský projekt Zelené átrium – ZŠ Pri kríži 11
5. Rôzne
6. Záver
Ukončenie zasadnutia komisie.
Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva
a mládeže.
K bodu 1
Predseda oboznámil členov s návrhom programu zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.
Predstavil hosťa - hovorkyňu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zároveň šéfredaktorku
Dúbravských novín Mgr. Luciu Marcinátovú.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie bez pripomienok program zasadnutia komisie
školstva a mládeže.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Predseda komisie informoval členov komisie so žiadosťou o poskytnutie finančnej dotácie pre
Občianske združenie Pátrač Tino v celkovej sume 400,- eur. Podporuje sa záujem
o spoznávanie vlastného okolia, zážitkové vzdelávanie, prezentácia atraktívnych miest očami
detí a žiakov 1. stupňa ZŠ, podpora regionálneho rozvoja, lokálpatriotizmu. Účelom použitia
bude grafika a tlač podporných materiálov, odmeny pre deti zápisníky, odznaky, diplomy,
atď.).

Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť Občianskemu združeniu Pátrač Tino
nenávratnú finančnú dotáciu v celkovej sume 400,- eur.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Predseda komisie informoval členov komisie so žiadosťou o poskytnutie finančnej dotácie pre
Nadáciu Green Foundation v celkovej sume 300,- eur. Účelom použitia bude pokrytie
propagačných materiálov, techniky a časti grantu na realizáciu žiackeho projektu
Roots&Shoots. Ide o celosvetový projekt Jane Goodall, zameraný na environmentálnu
a občiansku aktivizáciu mladej generácie. Projekt sa realizuje v ZŠ Beňovského 1, Bratislava.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť Nadácii Green Foundation nenávratnú
finančnú dotáciu v celkovej sume 300,- eur.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Marián Podrazil oboznámil členov s listom členov školského parlamentu ZŠ Pri kríži, ktorí
žiadajú starostu a poslancov mestskej časti o akúkoľvek podporu školského projektu Zelené
átrium. Átrium je zanedbané a staré.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie žiadosť školského parlamentu ZŠ Pri kríži
s pripomienkou, aby bližšie špecifikovali ich požiadavky a vypracovali projekt.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5
- Predseda komisie navrhol na najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže, ktoré
sa bude konať 5. 06. 2017 pozvať Mgr. Martu Jurkovičovú – vedúcu oddelenia
školstva, vzdelávania a športu.
- Alžbeta Šporerová podala informáciu o pilotnom projekte komunitného centra Centrum rodiny v spolupráci so strednými školami a Univerzitou Komenského.
K bodu 6
Predseda komisie poďakoval členom za účasť, tajomníčke za prípravu materiálov a zasadnutie
ukončil.

Bratislava 4.05.2017

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová
tajomníčka komisie

Overil: Mgr. Marian Podrazil
predseda komisie

