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Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 11. 1. 2016

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


 PROGRAM:   

1. Otvorenie, privítanie členov komisie


                       2. Aktualizácia zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie
                                                                                   predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
                                                                                                                                 riaditeľ RŠK



3. Návrh – zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava
                                                                                   predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                          vedúca referátu 
                                                                                                                                  metodiky škôl

4. Výsledky výberových  konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Exnárova 6 
    a Materskej      školy, Západná 2 - informácia
                                                                                    predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
                                                                                                           vedúca referátu
                                                                                                           metodiky škôl

 5.  Rôzne
    Sťažnosť – MŠ Piesočná – informácia o priebehu šetrenia                                                                              
    Vypracovanie harmonogramu stretnutí komisie v roku 2016
                                                                        
     
K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Členovia komisie súhlasili s obsahom  programu, ktorého body sa mali prerokovať.


K bodu 2:
     
     Predmetný materiál komisii predložil riaditeľ Ružinovského športového klubu, Ing. Lenár. Prítomným vysvetlil dôvody zaktualizovania zriaďovacej listiny. Je nutné zosúladiť jej obsah s aktuálnymi právnymi normami, odstrániť nepresnosti a nedostatky, ktoré sa vyskytovali v pôvodnej zriaďovacej listine. Upozornil na niektoré články zriaďovacej listiny, ktorých sa zmeny týkajú.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Aktualizácia zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie“ prerokovala a

      1.) berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov


    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3



  K bodu 3:

       Mgr. Kováčová prítomných informovala o zriadení nového elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 na Vietnamskej ulici 13. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predmetné pracovisko zaradilo k 1. 12. 2015 ako súčasť Materskej školy, Piesočná 2 do siete škôl a školských zariadení SR. 
     Na základe uvedeného zriaďovateľ musí vypracovať dodatok ku zriaďovacej listine Materskej školy, Piesočná 2.

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

      1.) berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov


    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3


K bodu 4:

     Mgr. Kováčová oboznámila komisiu s priebehom a výsledkami výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa v novo vytvorených subjektoch materských škôl - MŠ Exnárova 6  a MŠ Západná 2. Radami škôl navrhnuté kandidátky starosta vymenoval do funkcie riaditeliek: MŠ Exnárova- p. Jana Matejová, MŠ Západná – p. Barbora Danihelová.     



K bodu 5:    

    PaedDr. Barancová a Mgr. Kováčová prítomných stručne informovali o priebehu prešetrovania sťažnosti v MŠ Piesočná. Šetrenie nie je ukončené, nakoľko sťažovateľka je dlhodobo PN a i od nej sú potrebné podrobnejšie vyjadrenia k niektorým podnetom sťažnosti. 

    Prítomní členovia komisie zostavili a odsúhlasili harmonogram pracovných stretnutí na rok 2016. 

    Nevyskytli sa žiadne ďalšie podnety, ktoré by bolo nutné prerokovať. Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.





                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                       predsedníčka komisie


V Bratislave   12. 11. 2015
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

