Zápisnica

z Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 26. 1. 2015

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, MVDr. Marián Gajdoš, 
 Bc. Radovan Bajer, 
Neprítomní: Mgr. Petra Palenčárová - ospravedlnená


PROGRAM:   
 
	Otvorenie, privítanie členov komisie, voľba podpredsedu komisie

Predstavenie vedúcej odboru školstva, kultúry a športu
	Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku komisie, návrh jeho konečného znenia
	Aktuálny stav základných a materských škôl – informácia
                                                                           predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                  vedúca referátu školstva
 5.   Vypracovanie harmonogramu zasadnutí komisie na rok 2015
 6.   Prerokovanie členstva občanov - neposlancov v komisii školstva, kultúry a športu
 7.   Rôzne                                                                                            
       	

K bodu 1

     Prítomných privítala a vzájomne predstavila predsedníčka komisie PaedDr. Mária Barancová. 
      Dala schváliť zmenu programu zasadnutia v tom, že vzhľadom na obsah jednotlivých bodov  zmenila ich poradie.

PROGRAM:   
1.  Otvorenie, privítanie členov komisie, voľba podpredsedu komisie
2.  Predstavenie vedúcej odboru školstva, kultúry a športu
3.  Aktuálny stav základných a materských škôl – informácia
                                                                           predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                  vedúca referátu školstva
4.   Prerokovanie členstva občanov - neposlancov v komisii školstva, kultúry a športu
	Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku komisie, návrh jeho konečného znenia

6.   Vypracovanie harmonogramu zasadnutí komisie na rok 2015
 7.   Rôzne                                                                                            
       Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                                Za:  4 

  Voľba podpredsedu – prítomní za podpredsedu komisie zvolili Mgr. Martina Patoprstého.                    
      Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                               Za:  4 




 K bodu 2
     Začiatku pracovného stretnutia sa zúčastnila i pani prednostka. Ospravedlnila neprítomnosť vedúcej odboru školstva, kultúry a športu pre práceneschopnosť. Stručne členov oboznámila so štruktúrou odboru, priblížila pracovnú činnosť jednotlivých referátov, kompetencie MČ v oblasti školstva. 
     Zároveň upozornila, že v gescii komisie sú i organizácie Cultus Ružinov, Knižnica Ružinov, Ružinovský športový klub, TVR a ECHO, komisia prejednáva i nimi predložený materiál.

K bodu 3       
      Mgr. Kováčová informovala, že školstvom sa na MÚ zaoberá na odbore školstva, kultúry a športu  referát metodiky škôl a referát prevádzky a údržby škôl a na ekonomickom odbore referát ekonomiky škôl. Mestská časť ako obec je obcou iba do výšky kompetencií daných štatútom hl. mesta Bratislavy.
     Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy smerom k základným školám - financované zo štátneho rozpočtu. Materské školy, školský klub detí a školská jedáleň sú originálnymi kompetenciami mestskej časti a sú financované z podielových daní.
     Mestská časť je zriaďovateľom 9 základných škôl a 9 materských škôl s elokovanými triedami. ZŠ i MŠ sú školy s právnou subjektivitou, MŠ personálnu a ekonomickú agendu spracúvajú zamestnanci MÚ.  Medzi jednotlivými ZŠ a MŠ nie sú výrazné rozdiely v úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu. I napriek tomu je o niektoré naše školy vysoký záujem, ich kapacitné možnosti nedovoľujú vyhovieť všetkým záujemcom. Pri zápise musia uprednostniť rajónnych žiakov. Upozornila na ZŠ Borodáčova, o ktorú  je zo strany rodičovskej verejnosti veľmi nízky záujem. 
     Ku koncu odpovedala na otázky členov komisie, objasňovala ich rôzne podnety v oblasti školstva, napr. ŠKD, školskú integráciu, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.....
     PaedDr. Barancová požiadala Mgr. Kováčovú, aby členom komisie elektronicky doručila:
	VZN a usmernenia MČ platné pre oblasť školstva

Štruktúru MŠ
Materiál o stave MŠ, kapacitných možnostiach
    Komisia požiadala na svoje zasadnutie pozvať Ing. Mílovú, riaditeľku ZŠ Borodáčova 2.

K bodu 4     
    Komisia sa zhodla v požiadavke na dvoch členov - občanov s hlasom poradným a nasledovných kritériách pri jeho výbere: 
Kritériá:
-odborník aktívne pôsobiaci v oblasti športu 
-odborník aktívne pôsobiaci v oblasti kultúry –uvítame skúsenosti v oblasti industriálnych a kultúrnych pamiatok
-trvalý pobyt v Ružinove
Ďalej žiada:
-žiadosť   uchádzača   
-profesijný životopis uchádzača
-motivačný list - predstava rozvoja kultúry a športu v MČ
Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                         Za:  3

K bodu 5
    Komisia žiada, aby rokovací poriadok komisie vypracoval právny odbor. Je nutné doňho zapracovať  pôsobenie, práva a odmeňovanie občanov - neposlancov v komisii, presne vymedziť kompetencie, povinnosti a zodpovednosť predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie, povinnosť mlčanlivosti členov komisie. Rokovací poriadok komisia schváli až po uvedení a špecifikovaní daných podnetov. Zároveň žiada, aby rokovací poriadok s uvedenými podnetmi bol pripravený do jej najbližšieho zasadnutia.
Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                         Za:  4 

K bodu 6
    S predloženým harmonogramom zasadnutí komisie v roku 2015 súhlasí. Členovia sa dohodli, že v prípade potreby budú termíny zasadnutí aktualizovať.
Hlasovanie:   Prítomní:  4
          	                         Za:  4 


K bodu 7
postupne od marca prizývať na zasadnutia riaditeľov organizácií, ktoré sú v gescii komisie, aby stručne predstavili seba a svoju organizáciu,
	elektronicky zaslať komisii materiál Ing. Adamáta so zozberanými nedostatkami, ktoré mu nahlásili riaditelia škôl. Prizvať ho na stretnutie komisie,
	potvrdiť tajomníčke prijatie jej e-mailov členmi komisie

    


V Bratislave dňa 28. 1. 2015        








                                                   
                                                                                      Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.   
                                                                                      Overil: PaedDr. Mária Barancová v. r.
















