ZÁPISNICA č. 6/2017
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 5. JÚNA 2017
NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Alžbeta Šporerová, Mgr. Matej Nagy, Ing. Igor Mravec,
Marián Takács, Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. Alexej Dobroľubov
Neprítomní: Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Ing. Kristína Lipovská, Mgr. Janette
Ivanová
Hostia: Mgr. Marta Jurkovičová
Začiatok: 17.15 h, ukončenie: 18.20 h
N á v r h p r o g r a m u:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie návrhu programu
2. Aktuálne informácie o projektoch v materských a základných školách – Mgr. Marta
Jurkovičová
3. Rôzne – pozvánka na Deň športu v ZŠ Nejedlého
4. 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. Privítal
vedúcu oddelenia školstva, vzdelávania a športu Mgr. Martu Jurkovičovú.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie program zasadnutia komisie školstva
a mládeže bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
Marta Jurkovičová – vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu podala informácie o
podaných projektoch v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Projekty boli podané na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Úrad vlády SR.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o podaných projektoch
v materských a základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka bez pripomienok.

Hlasovanie: prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
- predseda komisie v mene riaditeľky školy PaedDr. Leny Kampmillerovej pozval
všetkých členov komisie na Deň športu, ktorý sa uskutoční 13. júna 2017 od 9.00 do
13.00 hodiny v ZŠ Nejedlého 8, Bratislava
- p. Šporerová podala informáciu o aktivitách organizovaných v Centre rodiny
- počas mesiacov júl a august sa zasadnutie nebude konať (dovolenkové obdobie)
- najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa uskutoční 4. septembra 2017
o 17.15 hodine
K bodu 4
Predseda komisie poďakoval členom za účasť, tajomníčke za prípravu materiálov. Zaželal
členom príjemnú letnú dovolenku a zasadnutie ukončil.

Bratislava 6.06.2017

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová
tajomníčka komisie

Overil: Mgr. Marian Podrazil
predseda komisie

