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Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 19. 9. 2016

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

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Informácie p. Zaričňaka o projekte výstavby muzikálového divadla v Bratislave
                                                                           Predkladateľ: Michal Zaričňak
3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2016 
                                                                           Predkladateľ: PhDr. Darina Hor￡kov￡Darina Horáková
4. Informácie Mgr. Kozákovej o zmenách v Cultuse – podnet PaedDr. Barancovej
                                                                           Predkladateľ: Mgr. Andrea Kozáková
5.  Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2016
                                                                           Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová
6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za 1.polrok 2016
                                                                           Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
7. Požiadavky a informácie HK Ružinov
                                                                           Predkladateľ: Ing. Ján Taraba
                                                                                                  Ing. Ľubomír Pokovič
8. Rôzne
9. Záver

 
     

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:
     
     Pán Zaričňak prítomným predstavil zámer p. Jána Ďurovčíka, postaviť muzikálové divadlo. Poskytol základné informácie o plánovanom projekte. Hľadajú partnera medzi mestskými časťami, ktorý by mal záujem, aby divadlo stálo v jeho územnej pôsobnosti, teda ktorý by poskytol na plánovanú budovu pozemok. Ing. Patoprstý sa informoval, či majú vyhliadnutý pozemok a Mgr. Palenčárovú zaujímali výhody z divadla pre občanov Ružinova.
Členovia komisie informovali p Zaričňaka, že ako komisia školstva, kultúry a športu nemajú informácie o situácii s pozemkami v Ružinove. Preto je potrebné zistiť, či a kde Ružinov takýmito pozemkami disponuje. PaedDr. Barancová odporučila, aby p. Ďurovčík vypracoval a odprezentoval precízny projekt, v ktorom by okrem iného vysvetlil dôvod záujmu o vybudovanie muzikálového divadla práve v Ružinove. Projekt by prezentoval  pred všetkými poslancami.

      
  K bodu 3:

     Riaditeľka Knižnice Ružinov hovorila o  hlavných úlohách Knižnice za 1. polrok 2016 a ich plnení. Opísala najvýznamnejšie podujatia. Informovala o ziskovom stave hospodárenia Knižnice Ružinov. Zvýšenú pozornosť venovala technickému stavu budov na Zimnej a Tomášikovej ulici. 

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2016“ prerokovala a

      1.) berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov


    Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                             Za:  6               

K bodu 4:

     Riaditeľka Cultus-u Ružinov, a.s. informovala komisiu o zmenách, ktoré nastali v spoločnosti po jej nástupe do funkcie. Hovorila o odstránení subdodávateľov, priblížila fungovanie a zmeny vo fungovaní a činnosti folklórneho súboru Karpaty, nastavila nový systém organizovania podujatí, čím šetrí finančné prostriedky, hovorila o zmenách v oblasti nájmov – platia sa prevodom alebo priamo do pokladne v DK Ružinov, krátkodobé nájmy sa zmenili na dlhodobé, z ušetrených financií rekonštruovali priestory a financovali ďalšie podujatia, spoločnosť má nové logo, nový dizajn webovej stránky...
     PaedDr. Barancová a Mgr. Palenčárová požiadali Mgr. Kozákovú, aby pripravila písomný materiál na zasadnutie komisie - do 10. 10. 2016 -  o technickom stave jednotlivých spoločenských domov, aké činnosti v nich prebiehajú, aké priestory, za akým účelom a komu sa prenajímajú, čo plánuje v nich zrekonštruovať a jej celkové vízie do budúcnosti ohľadne fungovania a činnosti spoločenských domov.

K bodu 5:

     Ing. Lehotayová skonštatovala, že plnenie rozpočtu prebieha v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016. Informovala, že materiál obsahuje i porovnanie čerpania rozpočtu s čerpaním v roku 2015. Vysvetlila dôvody nárastu alebo poklesu v príjmovej i výdavkovej časti.

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2016“ prerokovala a

      1.) berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov


    Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                             Za:  6               


K bodu 6:

      Ing. Lenár hovoril o činnosti RŠK, p. o. zameranej na plnenie predmetu činnosti v zmysle zriaďovacej listiny, realizovanie uznesení MZ, odstraňovaniu dlhov a záväzkov z predchádzajúceho obdobia.. Pozornosť venoval správe zverených zariadení. Hovoril o ukončení prevádzky v Hale II na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu a riešením havarijného stavu kompresora. Vykonali sa úpravy v Areáli hier Radosť, ako odstránenie suchých stromov, oprava prvkov detského ihriska. V areáli netradičných športov pristúpili k oprave hokejbalovej haly.
     Prebiehajú rokovania medzi RŠK a vedúcou odboru školstva, kultúry a športu ohľadom zabezpečovania a organizácie  aktivít RŠK pre materské a základné školy.
      Vysvetlil, že majiteľom  športového areálu pri základných školách je škola, RŠK zabezpečuje činnosť prevádzkovateľa tak, ako mu to vyplýva zo zmlúv s jednotlivými ZŠ.
      PaedDr. Barancová sa informovala na plnenie uznesenia MZ – ohľadom prípravy koncepcie športu v Ružinove. Ing. Lenár konštatoval, že v súlade s platnou legislatívou koncepciu musí pripraviť obec, t. j. magistrát. Magistrát momentálne pracuje na koncepcii športu. Až po jej schválení si budú pripravovať svoju koncepciu jednotlivé MČ, pričom budú vychádzať z koncepcie mesta a upravovať si ju na svoje podmienky. 
     PaedDr. Barancová a Ing. Lenár si dohodli pracovné stretnutie.

     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za 1. polrok 2016“ prerokovala a

berie na vedomie

      2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

      
    Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                             Za:  6       


 K bodu 7:

      Komisia prizvala Ing. Tarabu a Ing. Pokoviča, aby sa podrobnejšie vyjadrili k listu, ktorý bol zaslaný starostovi MČ a niektorým komisiám. Požadovali zvýšenie množstva tréningových hodín na ľade vo voľnom čase a zohľadnenie zmlúv MČ Ružinov a RŠK, p. o. so SZĽH pri prideľovaní ľadu pre HK Ružinov. K tomuto bodu bol prizvaný i Ing. Lenár. 
      Členovia sa dohodli na mimoriadnom pracovnom stretnutí, ktoré sa bude zaoberať spoluprácou RŠK, p. o. a HK Ružinov 99 Bratislava, a. s. 
Stretnutie sa uskutoční dňa 3. 10. 2016 o 16. 00 h.


K bodu 8:

    Mgr. Kováčová predložila organizáciu školského roka 2016/2017 v materských a základných školách.
    PaedDr. Barancová ju požiadala o písomné zaslanie stavu: počet žiadostí spolu, z toho Ružinov/neRužinov, Ružinov prijatí/neprijatí, mladší ako 3 roky Ružinov/neRužinov prijatí/neprijatí. Štatistiku zaslať do 9. 10. 2016.

K bodu 9:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.




                                                                                                      PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                         predsedníčka komisie





V Bratislave   22. 9. 2016
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

