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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 1. 4. 2015

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, MVDr. Marián Gajdoš, 
                   Bc. Radovan Bajer, Mgr. Petra Palenčárová – dostavili sa neskôr                   
Neprítomní: –


PROGRAM:

1.   Otvorenie, privítanie členov komisie
2.   Návrh - ustanovenie  Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a Rady školy pri MŠ Šťastná 
      26 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do uvedených rád škôl
                                                                                    predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                           metodiky škôl

3.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
                              Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
                              dochádzky v základných školách
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                                                  metodiky škôl
                       4.    Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
                              priestorov Areálu hier Radosť
                                                                                                           predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                 dočasný riaditeľ RŠK
                       5.    Stručná informácia o situácii v RŠK
                                                                                                            predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                  dočasný riaditeľ RŠK                       
                       6.    Uznesenie č. 1/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
                       7.    Uznesenie č. 2/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
                       8.    Rôzne                                                                               
                                                                                   
                                                                                                          
K bodu 1

     Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.
Členovia komisie schválili navrhnutú zmenu programu – vsunúť ako samostatný bod informáciu o programe Erasmus+.

Program:
1.   Otvorenie, privítanie členov komisie
2.   Návrh - ustanovenie  Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a Rady školy pri MŠ Šťastná 
      26 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do uvedených rád škôl
                                                                                    predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                           metodiky škôl
3.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015
                              zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
                              Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
                              dochádzky v základných školách
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                                                  metodiky škôl
                       4.    Informácia o programe Erasmus+
                                                                                                          predkladateľ:  PaedDr. Ján Filc
                       5.    Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
                              priestorov Areálu hier Radosť
                                                                                                           predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                 dočasný riaditeľ RŠK
                       6.    Stručná informácia o situácii v RŠK
                                                                                                            predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                  dočasný riaditeľ RŠK                       
                       7.    Uznesenie č. 1/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
                       8.    Uznesenie č. 2/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
                       9.    Rôzne    

                       Hlasovanie:   Prítomní:  3
                          Za:  3     

       	                                  
K bodu 2

     Materiál komisii predložila Mgr. Viera Kováčová. Vysvetlila dôvody vypracovania materiálu, ktorý sa týka ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a MŠ Šťastná 26. V čase delegovania nových poslancov do rád škôl pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov (predložené MZ v decembri 2014) rady škôl v uvedených  MŠ skončili svoje funkčné obdobie a nové ešte neboli konštituované. Preto si MZ vyžiadalo predložiť časť materiálu, ktorá sa týka uvedených MŠ, až po konštituovaní ich rád škôl. 
    Materiál uvádza, kedy sa konali ustanovujúce schôdze a kedy boli podpísané zápisnice z ustanovujúcich schôdzí. Dňom podpisu zápisnice starostom  začína nové funkčné obdobie rady školy. Do novovzniknutých rád škôl pri MŠ Medzilaborecká a MŠ Šťastná boli delegovaní presne tí istí poslanci ako v pôvodnom materiáli.

      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh - ustanovenie  Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a Rady školy pri MŠ Šťastná 26 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do uvedených rád škôl“ prerokovala

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                                  Za:  3       


K bodu 3:

                             Mgr. Kováčová prítomných stručne informovala o návrhu VZN, ktorým sa doplní a zmení VZN č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej                              dochádzky v základných školách. Zmena sa týka  § 2, kde by  sa vsunulo pred spojenie v prvý februárový týždeň slovo „spravidla“.

    Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008  o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách“
prerokovala

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                                  Za:  3       



K bodu 4:

    PaedDr. Filc komisii poskytol informácie o projekte Erazmus +. Konštatoval, že vzhľadom na krátkosť času už nie je možné technicky zvládnuť podmienky projektu. Navrhol, aby vedenie MČ Bratislava – Ružinov bolo upozornené na prejednávanie prípadných ďalších návrhov v tejto oblasti v rýchlejšom tempe.

     Komisia školstva, kultúry a športu navrhuje opätovne prejednať rozdelenie kompetencií zástupcov starostu, a to, aby oblasť školstva, kultúry a športu bola v kompetencii jedného zástupcu starostu – MVDr. Mariána Gajdoša.


  Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                           Za:  5      
 

K bodu 5:

     Ing. Lenár informoval o  nebytových priestoroch  na prízemí budovy Amfiteátra – objekt javiska, ktoré si prenajíma p. Gunišová na prevádzkovanie výroby a predaja zmrzliny. Na vlastné náklady zabezpečila úpravu prevádzky, riadne platí poplatky dohodnuté v zmluve.
    Na základe žiadosti p. Gunišovej o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve  a výbornej doterajšej spolupráci so žiadateľkou RŠK navrhuje podpísať novú Zmluvu o nájme nebytových priestorov, v ktorej  sa upravil článok č. IV. Nezmenila sa cena nájmu ani výška mesačných úhrad, upravili sa termíny úhrad - k 15. dňu v mesiaci. Nájom priestorov  je dohodnutý na dobu určitú (5 rokov).

                            Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Areálu hier Radosť“                     
prerokovala

  1.)   berie na vedomie

  2.)  odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 


         Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                                  Za:  5       


K bodu 6:     
     
   Ing. Lenár komisiu informoval o situácii v RŠK. Hovoril o svojich krokoch pri jej riešení, opatreniach, zámeroch a činnosti RŠK v nastávajúcom období. 
   Z informácií o dianí vyplynula na podnet členov komisie požiadavka RŠK smerom k MČ Bratislava – Ružinov: MČ zriadi v spolupráci s RŠK občianske združenie so zameraním na ľadový hokej, ktoré sa v čo najkratšom čase  zaregistruje na MV SR.
    Ing. Lenár vypracoval správu, ktorá hovorí o skutkovom stave v RŠK po audite. Bude predložená na rokovanie MZ MČ Bratislava – Ružinov.


K bodu 7:

  Členovia komisie vyjadrili svoj súhlas s textom uznesenia č. 1 a s textom návrhu na zaradenie vybraného člena komisie- PaedDr. Jána Filca.  Tajomníčka ich zašle elektronicky prednostovi MÚ.


K bodu 8:

   Členovia komisie vyjadrili svoj súhlas s textom uznesenia č. 2 a s textom návrhu na zaradenie vybraného člena komisie - Mgr. Petra Krivdu.  Tajomníčka ich zašle elektronicky prednostovi MÚ.
                                                                                                        

K bodu 9:

    Predsedníčka komisie členom pripomenula posedenie ku Dňu učiteľov, na ktoré sú srdečne pozvaní.
                                                                                                         V Bratislave dňa 8. 4. 2015        

  Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová 
  Overila: PaedDr. Mária Barancová 

