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            Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 20. 2. 2017

Prítomní: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Petra Palenčárová,     
                  Bc. Radovan Bajer, PaedDr. J￡n  FilcJán  Filc,
                
Neprítomní: MVDr. Marián Gajdoš - ospr.,
                  
                          
PROGRAM:   

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. ŠKP Bratislava – informácie Ing. Buriana a Mgr. Kožanovej
3. Deň učiteľov – informácia
4. Rozšírená náplň činnosti komisie školstva, kultúry a športu
      5. Rôzne – informácia útvaru personálnej práce a miezd
                        harmonogram zasadnutí komisie 
                        nultý ročník - informácia
      6. Záver


K bodu 1:

     Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila PaedDr. Mária Barancová, predsedníčka komisie. Osobitne privítala hosťa – prednostu MÚ, JUDr. Michala Sygúta. Členovia komisie súhlasili s jednotlivými bodmi programu.


K bodu 2:

     Ing. Burian uviedol, že na Zimnom štadióne Vl. Dzurillu trénujú krasokorčuľovanie a dievčenský hokej od r. 2010. Informovali členov komisie o situácii, v ktorej sa nachádzajú.
- Chýba plocha na rozcvičovanie – plocha, ktorú dostali je nevyhovujúca. Bol prisľúbený iný 
priestor, ten doposiaľ nedostali, situácia sa nerieši. 
- Problémom je i zámena plôch - momentálne trénujú na studenej ploche a hokejisti na teplej. Obom skupinám by vyhovovalo, keby sa mohli vrátiť k tréningom na pôvodných plochách.
- Vzniknuté situácie a problémy sa riešili promptne s vedúcim prevádzky. I ten je nahradený novým človekom, spolupráca  s ním je nedostatočná.
- Direktívny prístup riaditeľa RŠK, chýba vzájomná komunikácia, súčinnosť a spolupráca, predstavitelia ŠKP nedisponujú pre klub podstatnými informáciami......
Predsedníčka komisie požiadala Ing. Buriana  o písomné vyjadrenie k uvedenému. Prednosta MÚ navrhol, že situáciu prerokuje s riaditeľom RŠK a o výsledku a záveroch bude informovať komisiu. Ing. Lenár bude pozvaný na najbližšie zasadnutie komisie, aby sa predmetnému vyjadril.


         
  K bodu 3:

      Mgr. Pindjáková informovala o termíne posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov – 4. 4. 2017 o 15.00 h v DK Ružinov. Ocenený bude z každej školy jeden pedagogický zamestnanec a jeden bývalý pedagogický  zamestnanec - senior. Pozvánky im budú doručené cez priečinky vo vestibule MÚ.


K bodu 4:

     Ing. Šebová prítomných oboznámila s plánovanými termínmi zberu, predkladania návrhov MZ a oceňovania občanov. Zároveň komisiu informovala o úlohách, ktoré jej vyplývajú z rozšírenej náplne činnosti v súvislosti s oceňovaním občanov. Navrhla vybrať celkovo 3 osoby na ocenenie. Upozornila, že ich musí schváliť MZ. 
     Výzva na predkladanie návrhov bude zverejnená v aprílovom ECHU a pripraví ju Ing. Šebová. Požadovaným údajom bude životopis.  Komisia si musí pripraviť podrobnejší návrh kritérií, ktoré by mal uchádzač o ocenenie spĺňať. Členovia komisie svoje návrhy kritérií čo najskôr zašlú elektronicky predsedníčke komisie. Komisia vybrala jeden z navrhnutých termínov zberu návrhov na ocenenie, a to 15. 4. – 15. 5. 2017.
     

K bodu 5:

     - Útvar personálnej práce a miezd  žiada poslancov, aby si prišli vybrať potvrdenie o príjme.
     -  Mgr. Lukáčová sa členom komisie ospravedlnila – harmonogram zasadnutí komisie na rok 2017 nie je pripravený z dôvodu, že ešte nie sú na rok 2017 záväzne určené termíny zasadnutí MR a MZ a zberu materiálov.
     - Mgr. Kováčová komisii vysvetlila podstatu a rozdiel medzi nultým ročníkom, prípravným ročníkom a špeciálnou triedou, za akých podmienok a kde (na akých školách) sa môžu v súlade s platnou legislatívou zriaďovať. V bežnej škole je možné otvoriť iba špeciálnu triedu. Špeciálne triedy sú zriadené na I. stupni v ZŠ, Kulíškova 8 so zameraním na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a v ZŠ, Borodáčova 2 triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Špeciálne triedy  v ZŠ, Borodáčova majú širší okruh pédií, na základe ktorých po absolvovaní príslušných vyšetrení je možné so súhlasom rodiča v nich dieťa umiestniť. Zriadenie nultého ročníka v našich školách vzhľadom na populáciu Ružinova legislatíva neumožňuje.
 

K bodu 6:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.

                                                                                                     PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                        predsedníčka komisie

V Bratislave   22. 2. 2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

