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Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 27. 8. 2015

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

PROGRAM:

    1. Otvorenie, privítanie členov komisie
    2. Informácia o jednotlivých SD, ktoré spadajú pod Cultus, a.s. ich náplni práce,
        vykazovanej činnosti, víziách do budúcnosti
    3. Analýza plánovaných aktivít s ich finančným krytím vo všetkých organizáciách 
        Cultus-u, 
    4. Prehľad akcií vykonávaných na kľúč  spolu s ich finančným krytím.
                            5. Rôzne – ocenenie osobností Ružinova      
                                              odstúpenie Mgr. Krivdu z členstva v komisii  
                                              jazyková škola Class

                                                                               
K bodu 1

       Prítomných privítala a stretnutie otvorila predsedníčka komisie PaedDr. Barancová.

                                                                                                     
K bodu 2 

   Mgr. Kozáková prítomných informovala, že vedúci jednotlivých SD jej poskytli vypracovaný obchodný plán už prebiehajúcich činností spolu s návrhom nových  aktivít. Podrobne hovorila o činnosti, cieľoch aktivít  a využití jednotlivých spoločenských domov, ktoré spadajú pod Cultus. Spomenula  i niektoré zámery, ktoré plánujú realizovať v budúcnosti. Vyzdvihla, že najviac tvorivý je spoločenský dom Nivy. Dôležitú úlohu tu zohráva kino a reštaurácia Nostalgia. Časť priestorov spoločenského domu je v prenájme. Nájomníci spolupracujú, napomáhajú pri rekonštrukcii priestorov. Vlastná kultúrna činnosť neprebieha v spoločenskom dome Trávniky. Priestory sú plne vyťažené prenájmami. V budúcnosti bude snaha o vytvorenie dlhodobých nájmov.    
      PaedDr. Barancová požiadala pani riaditeľku o prehľadné spracovanie všetkých prenájmov- miesto,  názov prevádzkovateľa a náplň jeho činnosti.
     Pani riaditeľka zároveň poukázala na zlý technický stav budov jednotlivých spoločenských domov, špecifikovala ich nedostatky a potrebu  urgentného riešenia. Ďalej hovorila o potrebe nového technického vybavenia DK, inovácii dramaturgického plánu s dôrazom na jeho komunitný charakter, personálnom a ekonomickom audite, vytvorení nového marketingového konceptu na lepšiu prezentáciu podujatí.....
     Pani Katarína Chomová prítomným predstavila prezentáciu „Návrh marketingovej komunikácie pre Cultus, a.s.“ Priblížila štruktúru novej webovej stránky Cultusu, jej rozdelenie do niekoľkých oblastí, navrhnutý rezervačný a platobný systém...
     MVDr. Gajdoš navrhol zachovať zaužívané anglické názvy v slovenskom jazyku. Vysvetlil, že Cultus ako kultúrna ustanovizeň, by mala používať slovenčinu. Ďalším dôvodom je ponuka aktivít aj pre seniorov. Mnohí ovládajú prácu s počítačom, internet....ale by mohli mať s anglickými výrazmi problém. 

     
K bodu 3

     Riaditeľka DK CULTUS, a.s. predstavila prítomným Obchodný plán spoločnosti. Poskytla prehľadne vypracovaný plán kultúrnych podujatí od septembra 2015 do augusta 2016 spolu s ich finančným krytím. Informovala, že organizovaním kultúrnych podujatí sa spoločnosť dostala od mesiaca apríl 2015 do plusu. Príjmy a výdavky boli zapracované do tabuľky. Riaditeľka podrobnejšie rozobrala, čo sa z príjmov hradí. 
     

     K bodu 4:

    Bod 4 pani riaditeľka rozobrala súčasne s bodom 2 a 3.


K bodu 5:

- členovia komisie sa dohodli, že vzhľadom na krátkosť času na preštudovanie materiálu týkajúceho sa ocenenia občanov sa s predmetným materiálom podrobne oboznámia a každý za seba vyberie kandidátov. Do 31. 8. 2015 ich elektronicky zašlú MVDr. Gajdošovi. On vytvorí sumár – poradie navrhnutých podľa počtu hlasov. Členovia využijú hlasovanie per- ollam.
- komisia prerokovala odstúpenie Mgr. Krivdu z funkcie člena komisie. PaedDr. Barancová podá v predmetnej veci v  septembrovom zasadnutí  MZ MČ Bratislava – Ružinov na prerokovanie návrh uznesenia.
- jazyková škola Class by rada ponúkla pod záštitou starostu MČ bez finančného krytia spoluprácu MŠ a ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Komisii boli predstavené už existujúce projekty. Uviedli školy, s ktorými už v minulosti spolupracovali alebo momentálne spolupracujú.
    Komisia odporučila, aby sa v predmetnej záležitosti obrátili priamo na starostu MČ.
Hlasovanie: Prítomní: 4
                                Za: 4
- pán Bajer požiadal komisiu, aby bol na najbližšie stretnutie prizvaný pán Herceg, člen komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Mal by komisii podať informáciu o plánovanom projekte prestavby okolia Ludwigovho mlyna, ktorý je kultúrnou pamiatkou.
    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.

                                                                                                       V Bratislave dňa 2. 9.  2015      
 Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.
 Overila: PaedDr. Mária Barancová v. r. 

