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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a.) o d v o l á v a
člena komisie životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Petržalka neposlanca Jaroslava Magáta
b.) v o l í
za člena komisie životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava – Petržalka neposlanca Michala Baranoviča

Dôvodová správa

V zmysle § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a čl. 23 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sú komisie
miestneho zastupiteľstva zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených miestnym
zastupiteľstvom.
Poslanci miestneho zastupiteľstva boli do komisií volení na zasadnutí Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25.1.2011.
Členovia komisií - neposlanci boli do komisií zvolení dňa 27.4.2011 uznesením
miestneho zastupiteľstva č. 40.
Člen komisie životného prostredia a verejného poriadku neposlanec Jaroslav Magát sa
vzdal členstva v komisii z pracovných dôvodov.
Predkladaný návrh na voľbu člena – neposlanca komisie životného prostredia

a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka p. Michala
Baranoviča je spracovaný na základe návrhu poslaneckého klubu SDKÚ-DS.
Návrh prerokovala mandátová komisia na svojom zasadnutí dňa .1.2013 a odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prijať uznesenie v navrhovanom znení.

Životopis

Meno :
Dátum narodenia :
Kontaktná adresa :
Telefón :
E-mail:

Michal Baranovič
27.08.1954
Holíčska 6, 851 05 Bratislava
0905-273417
mrk@mrk-agency.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:
1987 – 1989

Katedra Žurnalistiky Filozofickej fakulty
Karlovej Univerzity v Prahe
Nadstavbové štúdium Teórie a praxe žurnalistiky,
práca vydavateľstiev a redakcií

1981 – 1985

Štúdium Teórie a praxe žurnalistiky
Katedra Žurnalistiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského V Bratislave

1975

Chemickotechnologická fakulta SVŠT

1970 – 1975

Stredná odborná polygrafická škola, vyučený v odbore Reprodukčný grafik

Zamestnanie a prax:
august 1994

súkromný podnikateľ
majiteľ, konateľ
manažment spoločností
marketingová spoločnosť
reklamná agentúra
vydavateľstvo
tlačiareň
realitná kancelária

1992

Akciová spoločnosť Smena
manažment spoločnosti
zavedenie komplexného elektronického
systému výroby denníka SMENA,
riadenie výroby, tlače a distribúcie
denníka

1992

Denník TELEGRAF
manažment spoločnosti
práca na vzniku a príprave denníka
zavedenie výroby a distribúcie denníka

1991

Akciová spoločnosť Smena
redaktor

1990

redakcia NÁRODNÁ OBRODA
vedúci oddelenia
práca na vzniku a príprave denníka
riadenie výroby a distribúcie denníka

1976

Redakcia PRAVDA
redaktor práca na výrobnom sekretariáte,
riadenie výroby,
zavádzanie elektronického systému
výroby denníka, koordinovanie
regionálnych tlačiarní a distribúcie

1975

Časopis Televízia
redaktor

Iné:
jazykové znalosti:
práca s PC:
vodičské oprávnenie:
vlastnosti:
hobby:

ruský jazyk – pasívne
nemecký jazyk - pasívne
slušne pokročilý
skupina B
precíznosť, zodpovednosť, kreativita...
umenie, literatúra, kultúra, šport, príroda...

