
ZÁZNAM č. 3/2019 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 4. marca 2019 

NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 

 

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Ing. Lucia 

Valachovičová, Mgr. Karin Remišová, Mgr. Janette Ivanová 

Neprítomní: Mgr. Ivan Pružinec, Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová 

Hostia: JUDr. Alžbeta Šporerová, PhDr. Bibiána Bérešová (pozorovateľ) 

 

Začiatok: 17.00 h, ukončenie 17.55 h 

 

P r o g r a m: 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie návrhu programu 

2. Informácia o komunitnom centre: Centrum rodiny – Alžbeta Šporerová 

3. Rôzne 

4. Záver 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

K bodu 1 

Podpredseda komisie školstva a mládeže Marián Takács otvoril zasadnutie komisie 

a oboznámil členov komisie s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. Zároveň dal 

členom komisie rozhodnúť o možnosti verejného rokovania. Ako pozorovateľa predstavil 

PhDr. Bibiánu Bérešovú. 

Stanovisko komisie: 

a) Komisia školstva a mládeže schválila program zasadnutia komisie školstva a mládeže 

bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 6           za: 6         proti: 0         zdržal sa: 0 

b) Komisia školstva a mládeže schválila, že zasadnutia komisie školstva a mládeže budú 

verejné bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 6           za: 6         proti: 0         zdržal sa: 0 

 

 



K bodu 2 

Alžbeta Šporerová predstavila členom komisie neziskovú organizáciu Centrum rodiny. 

Informovala o jeho činnosti a rôznych aktivitách. Vyzdvihla spoluprácu s dobrovoľníkmi.  

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie informáciu o neziskovej organizácii 

Centrum rodiny bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní: 6        za: 6     proti: 0        zdržal sa: 0 

 

K bod 3 

Podpredseda oboznámil členov komisie s novým Rokovacím poriadkom Komisie školstva 

a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže schválila Rokovací poriadok Komisie školstva a mládeže 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Hlasovanie: prítomní: 6        za: 6     proti: 0        zdržal sa: 0 

 

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 

v utorok 16. apríla 2019 od 15.00 hodiny do 18.30 hodiny a v stredu 17. apríla 2019 od 15.00 

hodiny do 18.30 hodiny. 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2019/2020 bude v stredu 24. apríla 2019 

od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny a vo štvrtok 25. apríla 2019 od 15.00 hodiny do 17.00 

hodiny. 

Predseda komisie navrhol na najbližšie zasadnutie komisie pozvať PaedDr. Janu Kmeťovú – 

poverenú riaditeľku MŠ Bullova a Mgr. Oľgu Boškovú – riaditeľku MŠ Fedákova. 

Najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať v pondelok 6. mája 2019. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie školstva a mládeže, poďakoval členom za účasť 

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

Bratislava 5. marec 2019 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.                               Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r. 

                   tajomníčka komisie                                                    predseda komisie 


