
ZÁPISNICA č. 2/2017 

 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 6. FEBRUÁRA 2017 

NA MIESTNOM ÚRADE, ŽATEVNÁ 4 

 

 

Prítomní: Mgr. Marian Podrazil, Mgr. Janette Ivanová, Alžbeta Šporerová, Ing. Kristína 

Lipovská, Ing. Igor Mravec, Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Mgr. Matej Nagy, Mgr. 

Alexej Dobroľubov, Mgr. Katarína Cigáňová 

 

Neprítomní: Marián Takács (ospravedlnený) 

 

Hostia: Mgr. Anna Krupicová, Tomáš Husár 

 

Začiatok: 17.15 h, ukončenie: 18.10 h 

 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o Centre voľného času KLOKAN – Mgr. Anna Krupicová  

3. Krúžky a kurzy v materských školách a v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie školstva a mládeže Marian Podrazil otvoril zasadnutie komisie školstva 

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

Predstavil riaditeľku Centra voľného času Klokan – Mgr. Annu Krupicovú a poslanca Tomáša 

Husára, ktorý pôsobí ako poslanec za mestskú časť Bratislava-Dúbravka. Zasadnutia sa 

zúčastnil ako pozorovateľ.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie bez pripomienok program zasadnutia komisie 

školstva a mládeže. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9        za: 9      proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 

Mgr. Anna Krupicová - riaditeľka Centra voľného času KLOKAN (CVČ) podala podrobnú 

informáciu o centre. CVČ slúži pre celú Bratislavu IV, je zriadené Magistrátom hl. mesta SR 

Bratislavy. Má vyše 400 členov vo vekovom rozmedzí od 5 do 30 rokov. Informovala 

o rôznych aktivitách, ktoré ponúka centrum, vyzdvihla dobrú vzájomnú spoluprácu 

s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o Centre voľného času KLOKAN 

bez pripomienok. 



 

Hlasovanie: prítomní: 9         za: 9       proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3  
Tajomníčka komisie podala informáciu o krúžkovej činnosti a kurzoch v materských školách 

a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informáciu o krúžkovej činnosti a kurzoch 

v materských školách a v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 

Bratislava-Dúbravka bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: prítomní: 9         za: 9       proti: 0        zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4 

- predseda komisie navrhol na najbližšie zasadnutie komisie školstva a mládeže, ktoré 

sa bude konať 6. 03. 2017 pozvať Mgr. Ingrid Duban -  riaditeľku Materskej školy 

Damborského 3, Bratislava 

- zároveň upozornil členov komisie, že ak zasadnutie komisie školstva a mládeže 

pripadne na deň pred zasadnutím Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, zasadnutie komisie školstva a mládeže sa presunie na druhý pondelok v 

mesiaci 

 

 

K bodu 5 

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

a tajomníčke za prípravu materiálov. 

 

 

Bratislava 7.02.2017 

 

  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Szilasiová                                              Overil: Mgr. Marian Podrazil 

                   tajomníčka komisie                                                             predseda komisie 


