

1

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 10. 6. 2015

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš,  Ing. Martin Patoprstý, 
                  Bc. Radovan Bajer,  Mgr. Peter Krivda,  PaedDr. Ján Filc
Neprítomní: Mgr. Petra Palenčárová- ospr.


PROGRAM:   
1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Návrh na pomenovanie ulíc v MČ Bratislava – Ružinov, obchodná zóna PHAROS
                                                                                  Predkladateľ: Ing. Dominika Slez￡kov￡Dominika Slezáková
                                                                                                                                 referent  referátu  metodiky
                                                                                                                                 škôl a školských zariadení
3.   Návrh – zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava                                                           
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                                                vedúca referátu  metodiky
                                                                                                                                škôl a školských zariadení
                       4.   Návrh – zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava
                                                                                                          Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                                                vedúca referátu  metodiky
                                                                                                                                škôl a školských zariadení
                       5.  Návrh - zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
                                                                                                          Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                                                vedúca referátu  metodiky
                                                                                                                                škôl a školských zariadení                                                                                                                                 
                       6.  Návrh – zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                                                vedúca referátu  metodiky
                                                                                                                                škôl a školských zariadení 
                       7. Predstavenie  riaditeľky DK Cultus, Mgr. A. Kozákovej, oboznámenie sa s jej koncepciou,  
                           zámermi a smerovaním činnosti DK Cultus.
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Andrea Kozáková
                                                                                                                                riaditeľka DK Cultus
                       8.  Stručné zhodnotenie oblasti kultúry v Ružinove,  predstavy a zámery do budúcnosti.
                                                                                                         Predkladateľ: Mgr. Peter Krivda  
                                                                                                                                člen komisie                                                                                                      
	Stručné zhodnotenie oblasti športu v Ružinove, predstavy a zámery do budúcnosti.

                                                                                  Predkladateľ: PaedDr. Ján Filc
                                                                                                         člen komisie                  
                      10.  Rôzne                                                                                            


K bodu 1

       Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.
K bodu 2

                              Ing. Slezáková prítomných informovala o žiadosti spoločnosti DEVELOPMENT 4 schváliť, prípadne prideliť názov ulice v obchodnej zóne PHAROS.  Predložila 3 alternatívy pomenovania ulíc, z toho jedna bola neakceptovateľná. 
                              Spoločnosť navrhla pre všetky komunikácie v rámci obchodnej zóny názov Ulica Vladimíra Dzurillu. 
                             Ing. Patoprstý vyjadril nesúhlas s rovnakým pomenovaním 2 objektov na rôznych miestach po jednej osobnosti - Štadión V. Dzurillu a Ulica V. Dzurillu.
                             PaedDr. Filc členom vysvetlil nezrovnateľnosť osobností Pašek – Dzurilla, neodporučil pomenovanie ulice podľa Dušana Pašeka. 
                                                        
      Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh na pomenovanie ulíc v MČ Bratislava – Ružinov, obchodná zóna PHAROS“ prerokovala a

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov pomenovanie celej obchodnej zóny PHAROS názvom Ulica Vladimíra Dzurillu.

         Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                                  Za:  5       
                                  Zdržal sa:  1

K bodu 3

       Mgr. Kováčová komisii vysvetlila, že uznesením MZ bolo schválené zriadenie MŠ, Exnárova 6, Bratislava. Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo materskú školu do siete škôl a školských zariadení SR. Zo strany zriaďovateľa je nutné novovzniknutej MŠ, ktorej súčasťou je aj zariadenie školského stravovania, vypracovať zriaďovaciu listinu a udeliť ako rozpočtovej organizácii právnu subjektivitu. 

       Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh – zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava“ prerokovala a

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava - Ružinov

       Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                                Za:  6      


K bodu 4

        Predložený materiál je totožný s materiálom bodu 3, návrh zriaďovacej listiny sa však  týka novovzniknutej MŠ, Západná 2, Bratislava.


       Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh – zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava“ prerokovala a

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava - Ružinov

       Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                                Za:  6      


K bodu 5

       Mgr. Kováčová informovala o štruktúre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov. 
       Novovzniknutá MŠ, Exnárova 6 bola elokovaným pracoviskom MŠ Bancíkovej 2. Jej osamostatnením  už do tohto subjektu nepatrí, čím sa mení štruktúra MŠ Bancíkovej. Preto je nutné vypracovať dodatok k zriaďovacej listine MŠ Bancíkovej 2, v ktorom bude zaznamenaná vyššie uvedená zmena.

       Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh – zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej  2, Bratislava“ prerokovala a

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava - Ružinov

       Hlasovanie:   Prítomní:  6     
          	                                Za:  6      


K bodu 6

       Je potrebné vypracovať i dodatok k zriaďovacej listine MŠ Piesočná 2, nakoľko v štruktúre pracoviska nastala zmena osamostatnením elokovaného pracoviska Západná 2.

     Komisia školstva, kultúry a športu  predložený materiál „Návrh – zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná  2, Bratislava“ prerokovala a

berie na vedomie

odporúča schváliť v MZ MČ Bratislava - Ružinov

       Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                                Za:  6      


K bodu 7

      Predsedníčka komisie prítomným predstavila novú riaditeľku DK CULTUS, Mgr. A. Kozákovú. 
      Riaditeľka hovorila o momentálnej situácii v jednotlivých organizáciách, ktoré spadajú pod DK CULTUS. Informovala hlavne o veľmi zlom stave jednotlivých budov, zlom technickom vybavení priestorov... Načrtla svoje zámery, ako vzniknutú situáciu riešiť, priblížila plánované smerovanie kultúrnej činnosti. Dlhodobo plánované aktivity sa uskutočnia. Hovorila o niektorých už ňou navrhnutých kultúrnych podujatiach, ktoré by sa mali postupne realizovať...Členovia komisie sa vyjadrili, že očakávajú viac vlastných aktivít CULTUSU, nie iba prezentovanie  akcií a podujatí iných organizácií formou prenájmu priestorov.
      Komisia si dohodla následné  stretnutie v DK CULTUS na 31. 8. 2015 o 15.00 h. Požiadala Mgr. Kozákovú, aby naň pripravila písomný materiál, ktorý bude obsahovať: 
-informáciu o všetkých DK, ich náplni práce a vykazovanej činnosti, víziách do budúcnosti,
-analýzu plánovaných aktivít s ich finančným krytím vo všetkých organizáciách CULTUSU, 
-prehľad akcií vykonávaných na kľúč  spolu s ich finančným krytím.


K bodu 8:

      Mgr. Krivda skonštatoval nízku úroveň kultúrneho vyžitia v Ružinove. Absentuje tradícia stretávania sa, taktiež výtvarného umenia.     
      Komisii priblížil svoj projekt Carton-Art Ružinov 2015, ktorý by sa realizoval mimo výstavných siení, na rôznych miestach Ružinova. Je určený širokej verejnosti a jeho prezentáciou  by chcel pozdvihnúť estetickú úroveň Ružinova. Zároveň pre mladú generáciu by mal i výchovný charakter. 
     Pre budúcnosť na kultúrne podujatia navrhuje využívať park A. Hlinku.
     Chcel by sa zaoberať i oblasťou industriálnych pamiatok.


K bodu 9:

        PaedDr. Filc zhodnotil oblasť športu v Ružinove ako uspokojivú. Zameral sa najmä na ťažiskové športy hokej a futbal. Konštatoval, že MČ Ružinov je dobre vybavená pre rozvoj hokeja.
Preto by bolo vhodné podporiť v krátkej budúcnosti  etablovanie takého športového klubu v Ružinove, ktorý bude účastníkom najvyššej slovenskej súťaže v kategórii dospelých, napr. ľadový hokej, futbal príp. iný kolektívny šport.
       Zvažuje urobiť pasportizáciu existujúcich ružinovských športových klubov a priestorov v MČ Bratislava- Ružinov slúžiacich pravidelnej športovej príprave mládeže.
       V oblasti ďalších športových aktivít navrhol pokračovať v osvedčených činnostiach a k ním pridávať nové. Športové podujatia neorganizovať iba ako jednorazové akcie, ale dať im istú tradíciu. Snažiť sa nimi podchytiť a zaujať čo najširšiu verejnosť všetkých vekových kategórií, no hlavne deti a mládež.


K bodu 10:

- Členovia komisie sa dohodli na organizovaní pracovných stretnutí v mesiaci júl-august 2015.
- 31. 8. 2015 o 15.00 – výjazdová komisia v DK Ružinov
- pracovné stretnutie v RŠK bude operatívne upresnené po vymenovaní riaditeľa RŠK



                                                                                       V Bratislave dňa 16. 6. 2015



Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.
Overila: PaedDr. M. Barancová v. r.

