
 
 

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

 
 
 

Poslancom Zastupiteľstva BSK, 

                                              členom Komisie školstva,  

                                       mládeže a športu 

 
       
 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 
pozývam  Vás  na  zasadnutie  komisie  pre  školstvo,  mládeže a šport, ktoré  sa uskutoční 

dňa 

28.05. 2019 o 15,00 h 
 
v miestnosti č. 214 (pôvodná miestnosť č. 211) na 2. poschodí Úradu  Bratislavského 

samosprávneho  kraja na Sabinovskej č. 16 v  Bratislave. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Body rokovania – prerokovanie materiálov 

1. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského   
samosprávneho kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške 
úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja 

2. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č.   /2019 o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 

Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola 

záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská 

jedáleň 

3. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 

2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe 

SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa 

4. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných 

školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 

5. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na prevod pozemku parcelné č. 1215/42 v  k. ú. Ružinov 

kúpou do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja  

6. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja 

za rok 2018 

7. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných 

dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 

8. PRACOVNÝ  NÁVRH – Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja             

a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 

2018 

9. PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia - Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného 

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na 

roky 2014 – 2020 za obdobie 29.03. – 14..06.2019  
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10. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania 

a prípravy Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  

2014 - 2020 

11. PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019 

12. PRACOVNÝ  NÁVRH – Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade 

Bratislavského samosprávneho kraja 

13. PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na 

Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 

3. Rôzne   

4. Záver 

 
    
Vaša účasť na rokovaní je dôležitá a nezastupiteľná. 
 
 
 
S pozdravom         
 
 
 
 
 
        

                                                   PaedDr. Juraj Jánošík, v. r. 
                                                                                  predseda komisie           


