
ZÁPISNICA č. 3/2021 
 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže 
 zo dňa 20. septembra 2021 

 
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Mgr. 
Katarína Cigáňová, Ing. Lucia Valachovičová, Mgr. Karin Remišová, Mgr. Janette Ivanová, 
Mgr. Marcel Burkert 
 
Neprítomní: Mgr. Ivan Pružinec – ospravedlnený  
Hostia: RNDr. Martin Zaťovič- starosta 
 
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.20 h 
 
Program: 
 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie návrhu programu 
2. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, „Ľudmila Gajdošová – mastička“, živnostník, 

založenie lesného klubu – Lesné jahody. 
3. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie, OZ Damborkovo – sídlo Materská škola, 

Damborského 3, Bratislava.  
4. Aktuálne informácie k zahájeniu školského roka 2021/2022 v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
5. Aktuálne informácie k zahájeniu školského roka 2021/2022 v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
6. Aktuálne informácie k školskému stravovaniu (daňový bonus, dotácia na stravu, nárok na 

stravu zadarmo). 
7. Rôzne 
Otvorenie 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: 
Komisia školstva a mládeže schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže  
 
Hlasovanie:    prítomní: 7          za: 7         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bod 2 
Komisia presunula žiadosť právnickej osoby „Ľudmila Gajdošová-mastička“ o poskytnutie 
finančnej dotácie vo výške 2 000 € na rokovanie do ďalšej komisie, ktorá bude dňa 4.októbra 
2021. Zároveň splnomocnila tajomníčku komisie , aby prizvala pani Mgr. Ľudmilu Gajdošovú 
na túto komisiu na  prezentovanie  svojej aktivity. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
 



K bod 3 
Komisia odporučila žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie OZ Damborkovo vo výške 4 000  € na 
oddelenie životného prostredia a zelene vzhľadom na obsah predmetnej žiadosti. Splnomocnila vedúcu 
oddelenia školstva na komunikáciu s vedúcou oddelenia životného prostredia o možnostiach riešenia 
predmetnej žiadosti. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia zobrala na vedomie informácie o zahájení školského roka 2021/2022 v základných 
školách – otvára sa 14 tried prvého ročníka, vyhovelo sa všetkým žiadostiam zákonných 
zástupcov detí o prijatie do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Komisia zobrala na vedomie informácie o zahájení školského roka 2021/2022 v materských 
školách – prijalo sa 350 detí, vyhovelo sa všetkým žiadostiam zákonných zástupcov detí, 
ktoré sú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Boli prijaté všetky dúbravské 
deti trojročné, štvorročné  päťročné a dokonca deti, ktoré dovŕšia tri roky veku v januári 2022. 
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Komisia zobrala na vedomie aktuálne informácie o školskom stravovaní – zrušenie stravy 
zadarmo a ktoré deti majú nárok na dotáciu zo ŠR na stravovanie.  
 
Hlasovanie:    prítomní: 8          za: 8         proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 – rôzne: 
-možnosť ocenenia v rámci osobnosti Dúbravky aj zamestnanca školy, komunikácia predsedu 
 komisie s pánom Semančíkom a Navrátilom, 
-návrh - možnosť rozšíriť spoluprácu škôl s organizáciou Červený kríž, 
-v prípade zlepšenia pandemickej situácie uvažovať o usporiadaní športovej olympiády medzi 
 školami, alebo zorganizovať akciu Cvičí celá Dúbravka, 
-na ďalšiu komisiu prizvať pani riaditeľku Mgr. Ivetu Mikšíkovú –ZŠ Pri kríži 11. 
 
 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 
a tajomníčke za prípravu materiálov. 
 
 
 
Bratislava 21.september 2021 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Marta Jurkovičová                                      Overil: Mgr. Marian Podrazil 
                   tajomníčka komisie                                                        predseda komisie 
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