MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2018/539-03

Brezno
18.01.2018

ZÁPIS č. 01/2018

zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 18.01.2018
Prítomní:

Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Zuzana Auxtová, Melánia Ridzoňová,
Mgr. Viera Chudíková, Ľuba Bamburová, Ing. Martin Ridzoň, PhD,

Ospravedlnení: Miroslava Potančoková, Mgr. Mária Kvietková, Mgr. Martin Baxa
Neospravedlnení: Ing. Jozef Švantner
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie a posúdenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú mládež
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
ospravedlnila neúčasť pána primátora, ktorý sa nemohol zúčastniť pre dôležité pracovné povinnosti,
popriala členom komisie všetko dobré v novom roku a privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová predložila všetky
žiadosti o poskytnutie dotácie pre talentovanú mládež, ktoré boli v stanovenom termíne doručené na
Mestský úrad Brezno. Členovia skontrolovali všetky povinné náležitosti a skonštatovali, že spĺňajú
podmienky podľa VZN o dotáciách pre talentovanú mládež.
Podľa pripravených kritérií boli posudzované a hodnotené jednotlivé žiadosti a výslednú sumu,
ktorú navrhuje komisia, bola odsúhlasená všetkými prítomnými. Uvedené navrhnuté sumy boli
spracované do tabuľky (viď príloha) a postúpené na Odbor ekonomiky a financovania MsÚ Brezno.
K bodu 3
Komisii pre školstvo nebola doručená žiadna správa, ktorú by bolo nevyhnutné v komisii
prerokovať.
K bodu 4

Predsedníčka komisie informovala o probléme v škole, kde rodičia i cudzí ľudia vchádzajú do
budovy školy, čím narúšajú výchovno-vzdelávací proces.
Mgr. Chudíková informovala členov komisie, že slávnostný zápis detí do prvého ročníka sa v tomto
roku uskutoční 22.04.2018 o 14.00 h. v jednotlivých školách podľa školských obvodov.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť.

Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

