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   Zápisnica zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 19. 9. 2018

Prítomní:, MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý
            
Neprítomní:  PaedDr. Mária Barancová – ospr.,  PaedDr. J￡n FilcJán Filc - ospr., Ing. PeterTurlík-
                         ospr.
                         
                          
PROGRAM:   
  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2018
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2018
  4. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2018
  5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za 1. polrok 2018
  6. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2018
  7. Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka
  8. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, 
     Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
     10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve 
     PRO BIOS spol. s. r. o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 
     Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov  pre potreby 
     mestskej časti Ružinov.
  9. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
10. Rôzne
11. Záver



K bodu 1:

     Prítomných privítal a pracovné stretnutie otvoril Ing. Martin Patoprstý, podpredseda komisie. Zdôvodnil  neúčasť predsedníčky komisie. V čase konania komisie mala v priestoroch Národnej rady pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnil i prezident republiky Ing. Andrej Kiska a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Peter Krajňák. O svojej absencii na komisii a jej dôvodoch informovala i starostu MČ, ktorý jej neúčasť na komisii ospravedlnil. Prítomná bola polovica členov, ale zasadnutie sa uskutočnilo. Komisii boli predložené jednotlivé materiály, ku ktorým zaujala v súlade s rokovacím poriadkom komisie stanovisko. „Stanovisko komisie je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.“ 

Komisia odsúhlasila zmenu poradia predkladaných materiálov oproti pozvánke:
  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2018
 3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2018
 4. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2018
 5. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, 
     Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
     10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve 
     PRO BIOS spol. s. r. o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 
     Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov  pre potreby 
     mestskej časti Ružinov. 
  6. Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka
  7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2018
  8. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za 1. polrok 2018 
  9. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
10. Rôzne
11. Záver



K bodu 2:

     Materiál predložila Mgr. Palenčárová, konateľka spoločnosti TVR a RE. Zamerala sa predovšetkým na vysvetlenie dôvodov vykázanej straty za 1. polrok 2018. Bola to hlavne rekonštrukcia štúdia a s ňou súvisiace navýšenie financií na zakúpenie spotrebného materiálu, náklady na hospodársku činnosť, jednorazový nárast mzdových nákladov pracovníkov s trvalým pracovným pomerom - odmeny, ukončenie spolupráce s VÚC, čím spoločnosť prišla o časť príjmov. 
       Spoločnosť však naďalej spolupracuje s magistrátom na výrobe a vysielaní programov a plánuje ďalšie aktivity a činnosti, ktoré by zvýšili príjmy.

           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2018“ prerokovala a
	
berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3

      

  K bodu 3:

     Správu o plnení rozpočtu MČ za 1. polrok predložila Ing. Lehotayová. Plnenie rozpočtu prebieha v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2018. Informovala, že materiál obsahuje podrobne rozpísané položky, ktoré sa už uskutočnili i položky plánované na do konca roka 2018. Plnenie príjmov oproti plánovanému rozpočtu je na 40%, skutočný stav výdavkov je naplnený na 37, 6%. Zdôvodnila príčinu uvedených skutočností. 

         Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2018“ prerokovala a
	
1.)  berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 4:

       Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a. s.,  komisiu oboznámila s podujatiami, ktoré prebehli v jednotlivých domoch kultúry, hovorila o kurzoch, cvičeniach pre deti, mládež a seniorov. Priblížila podujatia organizované  i spoluorganizované  spoločnosťou Cultus Ružinov. Ďalej informovala o hospodárení spoločnosti, rozobrala finančnú situáciu – výnosy i náklady spoločnosti. Konštatovala, že spoločnosť  dosiahla v 1. polroku roka 2018 zisk. Zdôvodnila to zavedením úsporného  režimu fungovania spoločnosti, čím ušetrili na prevádzkových nákladoch. Pripomenula, že spoločnosť Cultus Ružinov je ekonomicky závislá od spolupráce s mestskou časťou Bratislava-Ružinov.

           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2018“ prerokovala a

1.)berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


 K bodu 5:

      JUDr. Šafáriková vysvetlila, že ide o objekt pôvodnej radnice, ktorého vlastníkom je spoločnosť PRO  BIOS, s. r. o., neštátna poliklinika. Uznesením č. 465/XXVII/2017 miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu o iniciovanie rokovania s vlastníkom objektu o odkúpení predmetnej nehnuteľnosti pre potreby mestskej časti. Vlastník predložil na základe znaleckého posudku mestskej časti cenovú ponuku vo výške 463 000, 00 €, ktorú sa  rokovaním s vlastníkom starostovi podarilo znížiť na 400 000, 00 €. Táto ponuka je platná do 30. 9. 2018. 
      MZ uznesením č. 626/XXXVII/2018 schválilo zmenu rozpočtu, v ktorej bola zahrnutá i finančná čiastka potrebná na kúpu spomínaného objektu. 
      Zlý stav objektu si však vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a tá si vyžaduje ďalšie finančné prostriedky. Tiež je nutné vyriešiť situáciu manželov Šubinových, ktorí obývajú časť budovy na parcele 10/2 a doriešiť určenie nájmu. 
     Porada starostu súhlasí uložila predložiť materiál na rokovanie MR, jednotlivých komisií zriadených MZ a MZ aby sa uznieslo, či nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je PRO BIOS s. r. o., neštátna poliklinika, Ružová dolina 21 mestská časť i za vyššie popísaných okolností odkúpi za kúpnu cenu 400 000,€  čím objekt aj so skutočnosťou prebiehajúceho súdneho konania a potreby rekonštrukcie prejde do vlastníctva mestskej časti.
      
     Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s. r. o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09  Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov  pre potreby mestskej časti Ružinov“

berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 6:

        Ing. Jurkovičová informovala o výstavbe novej obytnej štvrte na Trnávke, ktorá sa nazýva Ovocné sady. Investor ponúkol mestskej časti odkúpiť nebytové priestory objektu pre účely budúcej materskej školy, štvortriedky, ktorú by navštevovalo 80 detí. Priestory sú vhodné na vybudovanie materskej školy. Materiál zahŕňa znenie Memoranda o spolupráci pri zrioadení MŠ. Ďalším navrhovaným postupom je podpísať Zmluvu o budúcej zmluve a v nej definovať rozsah nebytového priestoru, časový harmonogram a štandardu prevedenia. 
       Materiál odporúča využiť ponuku investora, navrhuje spôsob ako kúpu realizovať a postupnosť krokov do ukončenia projektu (rok 2021).

Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní: 3
          	                         Za: 3



K bodu 7:   

       Riaditeľka Knižnice Ružinov informovala, že vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a činností všetkých pracovísk vychádza z Plánu hlavných úloh Knižnice Ružinov na rok 2018. 
Za cieľ v tomto roku si dali socializovanie čítania. Komisia bola oboznámená so zrealizovanými aktivitami Knižnice Ružinov, ich úspešnosťou. PhDr. Horáková venovala pozornosť akciám, ktoré Knižnica zabezpečila, hovorila o službách, ktoré  poskytla verejnosti. Medzi doplnkové služby patria i elektronické služby, ktoré poskytuje pobočka Miletičova a SIC Zimná. Spomenula zníženú návštevnosť čitateľov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V snahe pomôcť pri odstraňovaní čitateľskej negramotnosti žiakov sa Knižnica zapojila do projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Čítanie je in“. 
       Ďalej pani riaditeľka  prítomných informovala  o hospodárení Knižnice. Pozornosť venovala  výnosom, vyhodnoteniu získavania mimorozpočtových zdrojov, podrobne rozobrala čerpanie nákladov v ich jednotlivých položkách. Uviedla, že Knižnica sa bezúspešne uchádzala o získanie grantu z Fondu na podporu umenia. Zdôvodnila, prečo 1. polrok 2018 Knižnica Ružinov ukončila so stratou. 
      Riaditeľka s uspokojením konštatovala, že budova na Tomáškovej sa úspešne rekonštruuje. Bola zverejnená výzva na predloženie ponúk k zatepleniu Knižnice na Tomášikovej ulici, vybavuje sa ohlásenie stavebných úprav na zateplenie uvedeného objektu.

       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2018“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                         Za:  3


K bodu 8:

       Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o. stručne priblížil jednotlivé  činnosti, ktoré zabezpečuje a organizuje RŠK v zmysle Zriaďovacej listiny a realizovaním uznesení MZ MČ Bratislava-Ružinov. Konštatoval, že všetky úlohy sa podarilo splniť v rozsahu naplánovaných akcií. Hovoril o  športových a spoločenských podujatiach, ktoré RŠK organizoval. Vyzdvihol spoluprácu s materskými a základnými školami. Pozornosť venoval správe zverených zariadení, ktorá bola vykonávaná  v súlade s požiadavkami mestskej časti. Prevádzka zariadení prebiehala v súlade s ich prevádzkovými poriadkami. 
       Pozornosť venoval i hospodáreniu. Venoval pozornosť hospodárskemu výsledku z hlavnej činnosti a výsledku z podnikateľskej činnosti. Vysvetlil, že tu ide i rizdiel celkových výnosov a nákladov v istom hospodárskom období, nie je to však rozdiel príjmov a výdajov v tomto období.
        
       Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01. 01. - 30. 06. 2018“ prerokovala a

 1.) berie na vedomie

Hlasovanie:   Prítomní: 3
          	                         Za: 3
          


 K bodu 9:

       MVDr. Gajdoš stručne informoval, že materiál „Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov“ bol predložený porade starostu a miestnej rade. Neboli k nemu pripomienky a bude predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.



  K bodu 10:

        Zástupca rodičov 4. C triedy ZŠ, Medzilaborecká 11 informoval komisiu o situácii v ZŠ. Učiteľka, ktorá mala žiakov v treťom ročníku a s ktorou boli spokojní rodičia i žiaci, dala výpoveď a odišla pracovať  do miesta bydliska. Uvedené sa udialo koncom prázdnin. Riaditeľka školy nezohnala narýchlo novú  silu, ako dočasné riešenie zabezpečila dôchodkyňu, ktorá v danej triede učí. Rodičia nie sú spokojní s jej prácou, metódami, prístupom k deťom. Tieto sa podľa ich vyjadrenia začali báť chodiť do školy, ráno plačú, majú neurózy, nechápu zadaniam úloh učiteľkou......Niektorí už preložili svoje deti na inú školu. Napriek sľubom riaditeľky sa situácia stále nedoriešila. Tiež sú nespokojní s tým, že ich trieda sa v ŠKD delí, následkom čoho nie je kamarát s kamarátom... MVDr. Gajdoš prisľúbil, že požiada   riaditeľku školy o stretnutie, o uvedenom sa poinformuje  zároveň o záveroch stretnutia bude elektronicky informovať členov komisie. V prípade potreby sa k problému komisia vráti na nasledujúcom sedení.
        List zákonných zástupcov, ktorý bol doručený Ing. Patoprstému, tvorí prílohu zápisnice.


K bodu 11:   

     Pracovné stretnutie ukončil Ing. Patoprstý.



                                                                                                      PaedDr. Mária Barancová
                                                                                                          predsedníčka komisie
                                                                                                                v zastúpení
                                                                                                          Ing. Martin Patoprstý v. r.
                                                                                                           podpredseda komisie










V Bratislave   24. 9.  2018
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.


























                                                                                                                         Príloha

                                                                                                   
Vážený školský výbor,
>>> obraciame sa na vás s našim problémom, ktorý vznikol tento školský rok 2018/2019 na ZŠ Medzilaborecká 11, v 4.C triede.
>>> Ku dňu  3.9.2018 prišlo v triede našich detí k výmene triednej učiteľky. Od septembra 2018 je triednou učiteľkou našich detí v 4.C triede Mgr. Júlia Pastoreková.
>>> Po pár dňoch začiatku nového škol.roku sa vyskytli v triede našich detí mnohé problémy so spomínanou učiteľkou p. Pastorekovou. 
>>> Dňa 12.9.2018 sa konalo ZRPŠ - k tomuto dňu sme si teda zvolili za rodičov hovorcu triedy, aby na tomto stretnutí predostrel naše problémy. K stretnutiu rodičov bola prizvaná aj riaditeľka školy Mgr. Hajduová. 
>>> Bodovite sme spísali naše výhrady:
>>> 
>>> 1, 80 % rodičov triedy 4.C otvorene vyjadrilo nesúhlas  s vyučovacími metódami Mgr. Pastorekovej, ako aj s jej výchovnými metódami.
>>> 
>>> 2, deti Mgr. Patorekovej nerozumejú , pani učiteľka zle artikuluje a 
>>> jej zadania sú nejasné a mätúce
>>> 
>>> 3, p.učiteľka zabúda, akú úlohu dala deťom a odrazu úplne zmení 
>>> zadanie, deti sú dezorientované
>>> 
>>> 4, niektoré deti sú nespravodlivo potrestané pokarhaním, alebo iným 
>>> trestom ( státie v rohu triedy ) a  pociťujú to ako veľkú krivdu
>>> 
>>> 5, deti sú demotivované
>>> 
>>> 6, je neprípustné, aby sa ich p. učiteľka Pastoreková opakovane pýtala, či si deti želajú jej  odchod. Posadí si ich na kolená a vraví im, aká je ona dobrá, a ako ju rodičia nemajú radi. Dáva im priame otázky, kto je za to, aby ostala, chváli sa deťom vyznamenaniami a nevynechá príležitosť na to, aby im pripomenula , že je nechcená.
>>> Toto je predsa psychický nátlak na 9.ročné deti! To je úplne neprípustné! 
>>> 
>>> 7. na združení rodičov bola predostrená aj veľmi  negatívna učiteľská minulosť  pani Pastorekovej  pred p. riaditeľkou Hajduovou. Rodičia vyzvali p. riaditeľku, či si overila jej predošlé pôsobenie na iných školách ( je to úplne normálne v rámci prijímacieho procesu nového člena školy) odpoveď p. riaditeľky bola, že tak urobila až v deň ZRPŠ, keď vedela, že sa niečo deje a bola rodičmi opakovane prizvaná na toto stretnutie.  
>>> 
>>> Celá táto situácia sa odzrkadlila na zdravotnom stave detí. 
>>> Deti odmietajú chodiť do školy, zvracali, mali hnačky, ohrýzali si nechty, sú plačlivé, nervózne, smutné, demotivované. 
>>> 
>>> Na základe týchto bodov sme žiadali od pani riaditeľky priamo na ZRPŠ, aby Mgr. Pastoreková ukončila pôsobenie v našej triede a apelovali sme na jej výmenu za adekvátnu náhradu za bývalú pani učiteľku Szládicsekovú, k čomu bohužiaľ dodnes nedošlo. 
>>> Navrhli sme riaditeľke školy aj variantu možného suplovania, na pokrytie obdobia, kým sa nenájde nová p. učiteľka - toto nám však bolo zamietnuté.
>>> 
>>> Trieda sa zčasti rozpadla k 17.9.2018, kedy rodičia nevideli nápravu,ani ústretovosť pani riaditeľky  a 4 deti opustili našu triedu. Boli preložené na iné ZŠ.
>>> Naďalej  aj ďalší rodičia uvažujú nad prestupom ich detí zo ZŠ Medzilaboreckej na inú školu. 
>>> Momentálny stav detí v 4.C je 17 detí.
>>> 
>>> Dôležitý bod, ktorý bol  taktiež prejednávaný na rodičovskom stretnutí bol ten, že 4.C je ako jediná trieda delená v ŠKD. Očakávali sme citlivejší prístup riaditeľky  školy k triede 4.C aspoň v tomto bode, kedže deti už prišli o obľúbenú triednu učiteľku z tretej triedy.  Nestalo sa tak a jediná naša trieda je v družine delená, čím p. riaditeľka necitlivo rozdelila už aj tak dosť rozbitý kolektív, ktorý bol donedávna perfektný a celistvý.
>>> Taktiež je naša trieda jediná zo štvrtých ročníkov,ktorá od začiatku roka nebola delená na výučbu anglického jazyka, pričom v takejto skupine  nesmie byť viac ako 17 detí. Detí bolo 21.
>>> Obraciame sa teda na Vás s prosbou o urýchlenie vyriešenia tohoto problému, nakoľko je pre nás rodičov a hlavne naše deti  veľmi urgentný.
>>> 
>>> Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a za váš čas venovať sa nášmu problému. Chceme predísť rozpadu celej triedy.
>>> 
>>> Zostávame s pozdravom.
>>> 
>>> S úctou,
>>> 
>>> rodičia 4.C triedy, ZŠ Medzilaborecká


