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Zápisnica

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
zo dňa 22. 3. 2017

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

1. Otvorenie, privítanie členov komisie
2. Informácie  Ing. Lenára o vzájomnej spolupráci medzi ŠKP Bratislava a RŠK 
3. Rozšírená náplň činnosti komisie školstva, kultúry a športu – nastavenie postupov a kritérií 
    pri výbere ocenených občanov
      4. Rôzne 
      5. Záver


K bodu 1:

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


K bodu 2:

     PaedDr. Barancová oboznámila Ing. Lenára s dôvodmi jeho pozvania na zasadnutie komisie. Hovorila o jednotlivých problémoch, na ktoré poukazovali predstavitelia ŠKP. Požiadala Ing. Lenára, aby sa k predmetnému vyjadril. Riaditeľ RŠK informoval členov komisie, že z jeho pohľadu situácia nie je popísaná úplne pravdivo. Pripomienky Ing. Buriana už spoločne rozobrali. Vzájomná komunikácia medzi ŠKP a RŠK prebieha takmer každodenne. Zo strany RŠK sú nastavené určité pravidlá, záleží od jednotlivých subjektov, ako ich dodržiavajú, ako sa prispôsobia. 
     Pán prednosta sa vyjadril, že pred začiatkom ďalšej sezóny sa uskutoční pracovné stretnutie predstaviteľov všetkých subjektov, ktoré na štadióne pôsobia, s riaditeľom RŠK. Dohodnú sa na presných pravidlách vzájomnej spolupráce. Týmto krokom je záujem predísť vzniku obdobných situácií a problémov, ktoré boli a riešili sa doteraz.
     Členovia komisie sa zhodli, že ak by v budúcnosti bolo nutné riešiť obdobné záležitosti, na zasadnutie komisie bude okrem subjektu prizývaný i riaditeľ RŠK, aby sa predmetný problém konfrontoval, čím by komisia získala pravdivejší obraz o jeho podstate. 


         
  K bodu 3:

      Členovia komisie sa zhodli na jednotlivých oblastiach, v ktorých môže byť ocenenie udelené (veda, technika, kultúra, umenie, školstvo....).  Dohodli sa na všeobecných  podmienkach/kritériách výberu ocenených. Konštatovali, že výber ocenených bude komisia zodpovedne zvažovať pri konkrétnych návrhoch, kde bude mať možnosť porovnať výnimočnosť a prínos činnosti  oceneného, jeho dosiahnuté úspechy...... t. j. dôvody podania návrhu na ocenenie.

K bodu 4:

     Mgr. Lukáčová prítomným pripomenula zmenu hodiny posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov – posedenie začína o 14. 00 h.
     Ing. Patoprstý ako člen Rady školy, Ostredková 14 priblížil prítomným obavy rodičovskej verejnosti zo zápisu detí do 1. ročníka ZŠ, Ostredková 14. Členovia sa dohodli, že na najbližšie zasadnutie komisie bude prizvaná riaditeľka ZŠ, Ostredková, aby podala informáciu o celkovej organizácii tried 1. ročníka pre školský rok 2017/2018.
 

K bodu 6:

    Pracovné stretnutie ukončila PaedDr. Barancová.


                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v. r.
                                                                                                        predsedníčka komisie









V Bratislave   27. 3. 2017
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

