
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

                Členom školskej komisie 
         Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti 
         Bratislava-Petržalka 
        
Vec           Bratislava  03.02. 2015 
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie 
 

Touto cestou Vás, pozývam na 1. zasadnutie komisie školskej Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka, v novom volebnom období, ktoré sa uskutoční dňa 
 

dňa 11. 02. 2015 (streda) o 15,30 hod. v zasadačke č. 816   
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava 

 
Program   
1. Otvorenie privítanie, schválenie programu rokovania – PhDr. Ľudmila Farkašovská – 

predsedníčka komisie 
2. Predstavenie sa členov komisie a tajomníčky komisie – predsedníčka a členovia komisie 
3. Voľba podpredsedu komisie PhDr. Ľudmila Farkašovská – predsedníčka komisie 
4. Návrh VZN o zeleni –  predkladá - Ing. Zuzana Juhásová, vedúca OŽP 
5. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –  predkladá - JUDr. 

Emil Chlebec – vedúci RPPOaPČ 
6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova pre Wellnes&Beauty s. r. o., Hálova 

13 Bratislava – predkladá Mgr. A. Broszová, vedúca ONM 
7. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach –  predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 
8. Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ a do rád škôl pri ZŠ a na splnomocnenie I. 

zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana delegovať poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ – predkladá - Mgr. V. 
Redechová, vedúca OŠKaŠ 

9. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl 
v školskom roku 2013/2014 -  predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

10. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl 
v školskom roku 2013/2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

11. Návrh na organizovanie Dňa učiteľov 2015 a vyhlásenie Základnej školy roka 2014 a Materskej 
školy roka 2014 – predkladá - Mgr. V. Redechová, vedúca OŠKaŠ 

12. Návrh harmonogramu zasadnutí školskej komisie na I. polrok 2015 - PhDr. Ľudmila 
Farkašovská – PhDr. Ľudmila Farkašovská - predsedníčka komisie 

13. Rokovací poriadok školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka -  návrh - PhDr. Ľudmila Farkašovská - predsedníčka komisie 

14. Rôzne 
 

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
         predsedníčka komisie 

 
vybavuje:  
Mgr. Veronika Redechová,  
tajomníčka komisie 


