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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 1. 7. 2015

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




PROGRAM:

    1. Otvorenie, privítanie členov komisie
    2. Predstavenie riaditeľa Ružinovského športového klubu
    3. Zhodnotenie situácie v RŠK, predstavy a zámery do budúcnosti 
    4. Informácie HK Ružinov
                           5.  Rôzne         
                                                                                    
                                                                                                     
K bodu 1

       Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.

K bodu 2 

  V mene všetkých členov komisie p. Barancová pogratulovala Ing. Lenárovi k jeho vymenovaniu do funkcie riaditeľa RŠK.
 
K bodu 3

    Ing Lenár stručne informoval komisiu o stave  v RŠK a o aktuálnych    problémoch, ktoré je nutné v dohľadnej dobe doriešiť. Problematiku RŠK rozdelil do troch oblastí a to: technicko-technologickej časti (prevádzka), personálne oblasť a oblasť týkajúca sa chodu RŠK – sekretariát. 
    P. Barancová ho požiadala o priblíženie konkrétnych krízových intervencií. Hovoril o čerpaní transferov, nastavení splátkového kalendára, dobe spustenia ľadovej plochy na štadióne V. Dzurillu, oddelení reštaurácie a hotelovej časti od ľadovej plochy, nainštalovaní meracích zariadení do šatní, kabín a technických miestností, čím sa nastaví presná výška spotreby energií ľadovej plochy, audite novej strojovne...
    Ďalej sa p. Barancová informovala na správu športových areálov škôl pri ZŠ Vrútocká, Nevädzová, Medzilaborecká a Kulíškova. Ing. Lenár informoval o celkovom stave areálov, o plánovaných zmenách v prevádzkovom poriadku jednotlivých areálov, o ich prenájme,  o potrebe prípravy nových zmlúv týkajúcich školských športových areálov, nakoľko pôvodné sú veľmi všeobecné, nie sú upravené na konkrétne podmienky tej - ktorej školy. K tomu je nutné uskutočniť pracovné stretnutie riaditeliek predmetných ZŠ s riaditeľom RŠK. ZŠ  Kulíškova je zatiaľ bez zmluvného stavu.
    PaedDr. Barancová požiadala riaditeľa RŠK, aby stanovil fixný čas využívania ľadovej plochy verejnosťou.
 

     K bodu 4:

    Predseda predstavenstva HK Ružinov, p. Peter Just, predstavil organizáciu, činnosť,  zameranie a s tým spojené finančné náklady mládežníckeho klubu HK Ružinov. Informoval, že HK spolupracuje s MČ Ružinov v súlade v súčasnosti platnou nájomnou zmluvou. 
    Podrobnejšie sa rozoberala otázka financovania HK Ružinov.
    P. Bajer sa informoval na počet detí z Ružinova, ktoré navštevujú HK. P. Just neuviedol presný počet, podľa neho je podstatné, že HK pôsobí a reprezentuje MČ Bratislava – Ružinov. Za tri roky HK vychoval 15 reprezentantov. Pán Bajer požiadal, aby pán Just tento počet zistil a informoval ho.
    Členovia komisie požiadali p. Justa, aby im HK predložil podrobnú finančnú správu  s konkrétnymi nákladmi na sezónu, čo on prisľúbil.
    Ing. Lenár vytkol p. Justovi, že nevyužité hodiny tréningov zverencov HK na štadióne V. Dzurillu, ktoré im poskytuje RŠK v súlade s platnou nájomnou zmluvou, HK predáva tretím osobám. Pán Just túto skutočnosť poprel a požiadal riaditeľa RŠK o zdokladovanie jeho tvrdenia.
    Komisia požiadala obe strany, aby pripravili návrh novej zmluvy so všetkými podmienkami zmluvných strán a predložili ju spolu s dôvodovou správou, finančnou analýzou...na najbližšom stretnutí Komisie školstva, kultúry a športu v auguste 2015.

K bodu 5:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.


                                                                                                       V Bratislave dňa 7. 7.  2015      

  






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

