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Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

         

        Členom školskej komisie 

        Miestneho zastupiteľstva 

        mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Bratislava 01. 06. 2022 

      

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 

 

Vážení členovia školskej komisie,  

pozývame Vás na 4. riadne zasadnutie školskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa  

08. 06. 2022  / streda / o 15.30 hod.  

 

  zasadnutie školskej komisie sa uskutoční formou online pripojenia cez aplikáciu „ZOOM“ 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 

z.........................., o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku – p. Zacharová  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa ..... o 

organizácii miestneho referenda – p. Neuschlová  

3.Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením – p. Horniaková 

4.Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 – p. 

Országová  

 

5. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 – p. Országová  

6.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

7.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Impulz, 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o.z., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – p. Baumann 

 

 

 

8.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre BITTER 

SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 
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9.Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Fedinovej 7 pre neziskovú organizáciu 

Vysnívaný domov ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann  

 

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 

2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava – p.Garanová, p. Brťková 

 

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 

2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava - p.Garanová, p. Brťková 

 

12.Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - p. Garanová 

 

13. Informatívny materiál – Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 

v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – p. Brťková 

 

14.Projekt ,,Naučiť lepšie, odmeniť viac" - šk. rok 2022/2023 - p.Garanová 

 

15.Projekt ,,Spolupracovať lepšie, odmeniť viac" - šk. rok 2022/2023 - p.Garanová 

 

16. Rôzne a diskusia 

a) informácia o nájomných bytoch pre zamestnancov školstva – p. Garanová 

 

17. Záver rokovania  

 

 

 
                Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

   predseda komisie 

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 


