
Dátum Deň Aktivita Poznámky 
1.1.2022 sobota voľno 

2.1.2022 nedeľa voľno 

3.1.2022 pondelok komunikácia sociálne siete, maily.. 
 stretnutie  s občanmi 

 podpisovanie dokumentov 

4.1.2022 utorok  pracovné stretnutie  K park 
 BA TV natáčanie 

 pracovná porada tlačové oddelenie 
 pracovné stretnutie Veolia 

5.1.2022 streda komunikácia sociálne siete, maily.. 
 stretnutie  s občanmi maily, telefonáty 

6.1.2022 štvrtok komunikácia sociálne siete, maily.. 

7.1.2022 piatok komunikácia sociálne siete, maily.. 
občania maily, telefonáty 

 podpisovanie dokumentov 

8.1.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

9.1.2022 nedeľa voľno 

10.1.2022 pondelok  pracovná porada vedenie úradu 
 pracovné stretnutie, Teams  zber kuch.odpadu 

 podpisovanie dokumentov konzultácie 

11.1.2022 utorok  pracovná porada prednosta 
 pracovné porada tlačové oddelenie 
 stretnutie  s občanmi 

12.1.2022 streda  pracovné stretnutie  školy,  K park 
 Rada seniorov stretnutie 

 pracovné stretnutie Mestská polícia 

13.1.2022 štvrtok  pracovné stretnutie  školy,  K park 
 stretnutie  s občanmi 

 podpisovanie dokumentov konzultácie 
 porada vedenia 

14.1.2022 piatok  stretnutie  s občanmi 
 pracovné stretnutie  Dom Služieb 

 pracovné stretnutie, Teams  zber kuch.odpadu 

15.1.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

16.1.2022 nedeľa voľno 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
17.1.2022 pondelok  pracovná porada vedenie úradu 

 pracovné stretnutie parkovanie  na  chodníkoch 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

 pracovné stretnutie  BSK, K.Adlera 
 pracovné  stretnutie, online Živé námestia 

18.1.2022 utorok  pracovné stretnutie stavebný úrad 
 pracovné porada tlačové oddelenie 
 pracovné stretnutie Galavečer 

 komisie, Teams BSK 

19.1.2022 streda  stretnutie  s občanmi  Rada seniorov 
 pracovné stretnutie parkovacia  politika 
 pracovná porada živ.odd 

20.1.2022 štvrtok  práca  v teréne vedenie úradu 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

21.1.2022 piatok  pracovné stretnutie 
občania maily, telefonáty 

22.1.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

23.1.2022 nedeľa voľno 

24.1.2022 pondelok  stretnutie  s občanmi 
 pracovné stretnutia polícia 

25.1.2022 utorok  pracovná porada vedenie úradu 
 pracovná porada tlačové oddelenie 
 stretnutie  s občanmi 
 pracovná  porada, Zoom  Dom Služieb 

26.1.2022 streda občania maily, telefonáty 
 pracovná porada prednosta 

27.1.2022 štvrtok  práca  v teréne 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

občania maily, telefonáty 

28.1.2022 piatok  pracovná porada  fondy, dotácie 
 pracovná porada soc.oddelenie 

29.1.2022 sobota voľno 

30.1.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete 

31.1.2022 pondelok  pracovná porada vedenie úradu 
 stretnutie  s občanmi 

 podpisovanie dokumentov 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
1.2.2022 utorok  pracovné stretnutie  starostka St.Mesta 

 pracovné stretnutie tlačové oddelenie 
 pracovné stretnutie  Dom Služieb 

2.2.2022 streda  ZŠ Nejedlého 
 pracovná porada tlačové oddelenie 
 pracovné stretnutie  Rada seniorov 
 stretnutie  s občanmi 

3.2.2022 štvrtok  pracovné  stretnutie, Zoom  oprava mosta 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

 príprava  na testovanie  porady,  maily,  telefonáty, Zoom.. 
 pracovné stretnutie GIB 

4.2.2022 piatok  pracovné stretnutie  odd. športu 
 pracovná porada  právne oddelenie 

kvalitársky výbor US Polianky 
 stretnutie  s občanmi 

5.2.2022 sobota  pochod hasičov 

6.2.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete, maily.. 

7.2.2022 pondelok  pracovné stretnutie  Sitina, odstávka  tunela 
 stretnutie  s občanom 

 podpisovanie dokumentov konzultácie 
 pracovná porada vedenie úradu 

8.2.2022 utorok  pracovné  stretnutie, Zoom  Dom Služieb 
 pracovná  porada, Zoom  Rada partnerstva 
 pracovná  porada, Zoom  Zber  bioodpadu, hl.mesto 

občania maily, telefonáty 

9.2.2022 streda  Pracovná porada, Teams  BSK,  Lamač, BA..cyklomost 
 Pracovná porada amfiteáter 
 pracovné stretnutie SPP 

10.2.2022 štvrtok Mestská Rada hlásenie výsledkov, monitoring 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

 stretnutie  s občanmi 

11.2.2022 piatok Zastupiteľstvo BSK 
 Pracovná porada DPB, mestskí poslanci 

12.2.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

13.2.2022 nedeľa voľno 

14.2.2022 pondelok  podpisovanie dokumentov konzultácie 
 pracovná porada  porada vedenia 
 pracovné stretnutie  Galavečer, ŠUPka 

komsia športu 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
15.2.2022 utorok  pracovná porada  prednosta,  vedúci oddelení 

 pracovné  stretnutie, Zoom  Dom Služieb 
 pracovná porada tlačové oddelenie 

 Rada seniorov 
 BSK,  online prezentácia 

16.2.2022 streda  pracovná porada vedenie úradu 
občania maily, telefonáty 

17.2.2022 štvrtok  pracovné stretnutie prednosta 
 stretnutie  s občanmi 

 podpisovanie dokumentov 

18.2.2022 piatok  pracovné stretnutie  min. dopravy 
 stretnutie  s občanmi 

19.2.2022 sobota voľno 

20.2.2022 nedeľa voľno 

21.2.2022 pondelok  stretnutie  s občanmi maily, telefonáty 
 pracovné stretnutie DK 
 pracovná porada vedenie úradu 

 podpisovanie dokumentov 
komisia legislatívna 

22.2.2022 utorok  pracovná  porada, Zoom hl.m. 
 pracovná porada tlačové oddelenie 

 práca  v  teréne,  mestská polícia kamery 

23.2.2022 streda  stretnutie  s občanmi sociálne siete, maily.. 
 pracovné stretnutie poslanci 
 pracovné  stretnutie, Zoom hl.m. 

24.2.2022 štvrtok  podpisovanie dokumentov 
 pracovná porada vedenie úradu 

25.2.2022 piatok  stretnutie  s občanmi 
 pracovné stretnutie BSK,Adlera 
 pracovná porada Ukrajina 

26.2.2022 sobota pochovávanie  basy 

27.2.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete, maily.. 

28.2.2022 pondelok  stretnutie  s občanmi 
 pracovné stretnutie  fondy, dotácie 
 pracovná porada vedenie úradu 

 podpisovanie dokumentov 
 DC  4 fašiangy 

Vernisáž 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
1.3.2022 utorok  pracovná porada krízový štáb 

 práca  v teréne cyklotrasy 
 pracovné stretnutie tlačové oddelenie 
 pracovná porada Ukrajina 

2.3.2022 streda  stretnutie  s občanmi 
 pracovná porada ÚR 
 pracovné stretnutie  hl.m. priority 
 pracovná porada Ukrajina 

3.3.2022 štvrtok  práca  v teréne  komunitnán záhrada 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

DC3 fašiangy 
 pracovná porada Ukrajina 

4.3.2022 piatok  koordinačné stretnutie krízový štáb 
 stretnutie  s občanmi terén 
 pracovná porada Ukrajina 

5.3.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

6.3.2022 nedeľa voľno 
komunikácia Ukrajina 

7.3.2022 pondelok krízový štáb Ukrajina 
 porada vedenia 

 Zoom meeting kuchynský odpad 
 podpisovanie dokumentov 

 Jednota dôchodcov 

8.3.2022 utorok  stretnutie  s občanmi  MDŽ,  rozdávanie kvetiny 
bowling liga tlačové oddelenie 
Miestna Rada koronavírus 

 MDŽ  v DK 

9.3.2022 streda  pracovná porada vedenie úradu 
 stretnutie  s občanmi 
 pracovné stretnutie  odd. školstva 

10.3.2022 štvrtok  stretnutie  s občanmi 
 podpisovanie dokumentov konzultácie 

 riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 

11.3.2022 piatok  pracovné stretnutie  RZ starostov 

12.3.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

13.3.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete, maily.. 

14.3.2022 pondelok dovolenka  prednosta,  vedúci oddelení 

15.3.2022 utorok dovolenka prednosta 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
16.3.2022 streda  riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 

 prijatie občanov 
 pracovná  porada, ZOOM starostovia BA4 

17.3.2022 štvrtok  podpisovanie dokumentov konzultácie 
komunikácia sociálne siete, maily.. 
Mestská Rada 

 pracovné stretnutie Fortuna 
Galavečer 
prijatie  utečencov v DK 

18.3.2022 piatok  porada vedenia 
 riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 

19.3.2022 sobota komunikácia sociálne siete, maily.. 

20.3.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete, maily.. 

21.3.2022 pondelok  riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 
 podpisovanie dokumentov 

komunikácia  telefón, maily.. 
 pracovná porada  prednosta,  vedúci oddelení 

krízový štáb 

22.3.2022 utorok  stretnutie  s občanmi 
natáčanie   video OLO  zber kuch.odpadu 

 pracovná porada vedenie úradu 
 pracovná porada Ukrajina 

Miestne zastupiteľstvo 

23.3.2022 streda  priajatie občanov 
 pracovné stretnutie architekti 

 riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 

24.3.2022 štvrtok  pracovné stretnutie  telefón, maily.. 
 pracovná porada vedenie úradu 

 riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine 

25.3.2022 piatok  prijatie občanov 
 pracovná porada pešia zóna 

 podpisovanie dokumentov 
 riešenie  problémov  spojených  s  vojnou  na Ukrajine sociálne siete, maily.. 

26.3.2022 sobota voľno 

27.3.2022 nedeľa komunikácia sociálne siete, maily.. 

28.3.2022 pondelok  pracovná porada  prednosta,  vedúci oddelení 
 podpisovanie dokumentov 

 linka  na Krámare 
Vernisáž 



Dátum Deň Aktivita Poznámky 
29.3.2022 utorok komunikácia  telefón, maily.. 

 pracovné stretnutie vicežupan 
 pracovné stretnutie primátor 

bowling liga 
 pracovná  porada, Zoom  Ukrajina, hl.m. 

30.3.2022 streda  pracovná porada  soc.odd, ekon.odd 
 Zoom meeting  oprava mosta 

 pracovná porada tlačové  odd. 
 pracovné stretnutie  Park pekníkova, zverenie 

Výročná  schôdza  hasiči 

31.3.2022 štvrtok kvalitársky výbor Pod záhradami 
 podpisovanie dokumentov 
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