Záznam
zo zasadnutia komisie sociálnej, kultúry a športu pri MiZ MČ
Košice – Dargovských hrdinov konaného dňa 18.2.2020
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:

komisia:

za MÚ:

Mgr. Dominik Babušík
Mgr. Marián Krasnovský
Jaroslav Dvorský
Mgr. Iveta Varadzinová, MBA
Radovan Ivan
PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
Mgr. Alena Hermanová
Bc. Katarína Dziaková

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o pripravovaných akciách v Dennom centre MČ KE-DH na rok 2020.
3. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej služby
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Zasadnutie komisie sociálnej, kultúry a športu otvoril predseda komisie Mgr. Dominik Babušík.
K bodu 2
Bc. Katarína Dziaková, samostatná odborná referentka, oboznámila komisiu s plánom činnosti
v Dennom centre na rok 2020. Plán činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 5
Komisia sociálna, kultúry a športu berie na vedomie plán činnosti v Dennom centre na rok
2020.
K bodu 3
Mgr. Alena Hermanová, vedúca odd. soc. vecí, kultúry a športu, informovala o poskytovaní
opatrovateľskej služby v mestskej časti Dargovských hrdinov. Zároveň informovala komisiu
o možnostiach poskytovania opatrovateľskej služby.
Uznesenie č. 6
Komisia berie na vedomie informáciu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
K bodu 4
Predseda komisie informoval členov komisie o pripravovaných kultúrnych podujatiach
mestskej časti, ktoré sú predbežne plánované - MDD dňa 7.6. a o kultúrnej akcii osláv dňa SNP
a to 29.8.2020. Taktiež informoval o oprave častí pódia, ktoré sú v havarijnom stave v parku
pri Fontáne.

-

2-

Jaroslav Dvorský, člen komisie, oboznámil komisiu s projektom pre ZŠ „ Strážcovia
tolerancie“, ktorý sa zaoberá problematikou šikanovania a arogancie. Požiadal členov komisie
o pomoc pri propagácii projektu na školách.

K bodu 5
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Mgr. Dominik Babušík, v. r.
predseda komisie

Zapísala:
Mgr. Alena Hermanová
vedúca odd.soc.vecí,
kultúry a športu

Plán činností DC na rok 2020

Dátum:

Deň:

27.01.2020

pondelok

13.02.2020

štvrtok

Fašiangová zábava

26.03.2020

štvrtok

Návšteva VS múzea

04.03.2020

streda

Beseda v knižnici - mesiac knihy

09.03.2020

pondelok

04.02.2020

štvrtok

04.05.2020

pondelok

28.05.2020

štvrtok

Guľáš na Bankove

11.06.2020

štvrtok

Juniáles

25.06.2020

štvrtok

Jubilanti 2.Q.

Názov akcie:
Výročná členská schôdza

MDŽ
Jubilanti 1.Q.
Májovníček

Svet. deň srdca (s poradňou zdrav.)

september
10.09.2020

štvrtok

Mariánska zábava

24.09.2020

štvrtok

Jubilanti 3.Q.

12.10.2020

pondelok

Mesiac úcty k starším
Svetový deň diabetu

november

Katarínska zábava

26.11.2020

piatok

07.12.2020

pondelok

10.12.2020

štvrtok

Jubilanti 4.Q.

16.12.2020

streda

Vianočné posedenie

28.12.2020

pondelok

Mikuláš

Rozlúčka so starým rokom

Jednotlivé dátumy nie sú záväzné, budú sa priebežne
upravovať a aktualizovať.

