
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 
(KŠKŠPPaV) – náplň práce 

 

KŠKŠPPaV sa vyjadruje ku všetkým projektom týkajúcich sa školstva, kultúry, športu, 
podnikania a vinohradníctva najmä: 
a) aktívne sa podieľa na zavedení čiastkových vízií (E) pre školstvo, kultúru a šport, 
podnikania a vinohradníctva. 
b) prerokúva činnosť organizácií mestskej časti pri vzdelávacích a športových 
podujatiach na území mestskej časti (MČ), 
c) spolupracuje so školským oddelením, radami škôl a školských zariadení a so 
vzdelávacími subjektmi (MČ), 
d) spolupracuje pri obnove duchovného a kultúrneho vedomia a dedičstva 
obyvateľov mestskej časti s cirkevnými, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, 
e) sleduje investičný rozvoj škôl, školských a športových zariadení, 

f) vyjadruje sa k návrhom na zaradenie (asi zriadenie ?) škôl, školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej 
republiky, 
g) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie organizácií a zariadení MČ 
pôsobiacich na úseku športu a mládeže,(i podnikania ?) 

h) vyjadruje sa k delegovaniu poslancov miestneho zastupiteľstva do rád škôl a 
školských zariadení 
i) + p) vyjadruje sa k investičnému rozvoju kultúrnych zariadení, športových a 
detských ihrísk, ich výstavbe a prestavbe, 
j) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a 
miestneho zastupiteľstva v oblasti školstva, športu a mládeže, 
k) zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územnoplánovacích podkladov, 
územnoplánovacích dokumentov a projektov týkajúcich sa telovýchovy, športu a 
využívania voľného času detí a mládeže, 
l) informuje sa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a 
školských zariadení zriadených MČ, 
m) oboznamuje sa so správami o hospodárskej činnosti škôl a školských zariadení, ako 
i subjektov kultúry, 
n) pomáha pri nadväzovaní spolupráce škôl v MĆ so školami v iných obciach a 
zahraničí, 
o) (postupne - vynechať prispieva k vytvoreniu a realizovaniu koncepcie 
skvalitňovania výchovno-vzdelávacích, záujmových a športových činností v MČ, 
(pridané k bodu i)p) vyjadruje sa k investičnému rozvoju kultúrnych zariadení, 
q) zaujíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie miestnej rady a 
miestneho zastupiteľstva v oblasti školstva, kultúry, športu a médií, 



r) podieľa sa na riešení problematiky ochrany a obnovy pamiatkových objekt-ov, 
priestorov, kultúrnohistorických hodnôt, a ich spoločenských funkcií v MČ, 
s) zaujíma stanovisko k materiálom predkladaným na rokovania MR a MZ za oblasť 
školstva, kultúry, športu a podpory podnikania a vinohradníctva, 
t) zaujíma stanovisko k návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v rámci 
oblasti školstva, kultúry, športu a podpory podnikania a vinohradníctva,v zmysle 
aktuálne platného VZN o poskytovaní dotácií. 


