ZÁPISNICA č. 5/2019
ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 3. júna 2019
V CENTRE RODINY, BAZOVSKÉHO 6, BRATISLAVA
Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Ing. Igor Mravec, Marián Takács, Ing. Lucia
Valachovičová, Mgr. Katarína Cigáňová, Mgr. art. Magdaléna Škrovanová, Mgr. Karin
Remišová, Mgr. Ivan Pružinec
Neprítomní: Mgr. Janette Ivanová
Hostia: JUDr. Alžbeta Šporerová
Začiatok: 17.00 h, ukončenie 18.45 h
P r o g r a m:
Otvorenie zasadnutia komisie.
1. Schválenie návrhu programu
2. Informácia o Centre rodiny – Alžbeta Šporerová
3. Rôzne
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.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže zobrala na vedomie program zasadnutia komisie školstva
a mládeže bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
JUDr. Alžbeta Šporerová priblížila prácu v Centre rodiny, ktorá je neziskovou organizáciou.
Ide o komunitné centrum, ktoré ponúka priestor pre všetky vekové kategórie na rôzne

voľnočasové aktivity. Spolupracuje s organizáciami, ktoré sú svojou činnosťou zacielené na
prevenciu, či pomoc počas zložitejších situácií alebo období v živote. Ponúka voľnočasové,
vzdelávacie, poradenské a spoločenské aktivity nielen pre deti a mládež, ale aj rodičov,
starých rodičov, či celé rodiny, taktiež pre deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením
ako aj ľudí zo sociálne slabého prostredia. Do ponuky postupne zaraďujú pravidelné krúžky,
semináre, workshopy, či stretnutia, ako aj väčšie, či menšie príležitostné podujatia s
integračným a medzigeneračným zameraním. Zároveň ponúkajú priestor pre aktívnych
návštevníkov komunitného centra na svoju realizáciu. Členovia komisie si mali možnosť
prezrieť priestory Centra rodiny.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie Informáciu o neziskovej organizácii Centrum
rodiny bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bod 3
Predseda komisie informoval členov o Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. .../2019 zo dňa ......................2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Komisia školstva a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 zo dňa
......................2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka bez
pripomienok.
Hlasovanie: prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Marian Podrazil navrhol na októbrové zasadnutie komisie pozvať PaedDr. Janu Kmeťovú –
poverenú riaditeľku Materskej školy Bullova 2, Bratislava.
Najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže sa bude konať 7. októbra 2019 (zasadnutie
v mesiaci september sa ruší).
K bodu 4
Predseda komisie poďakoval Alžbete Šporerovej za pozvanie do Centra rodiny, členom
komisie školstva a mládeže za účasť a tajomníčke za prípravu materiálov. Zároveň všetkým
prítomným zaželal príjemnú letnú dovolenku a zasadnutie ukončil.

Bratislava 4. jún 2019

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová, v. r.
tajomníčka komisie

Overil: Mgr. Marian Podrazil, v. r.
predseda komisie

