Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu konanej dňa 24. 8. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program:
v
	 Návrh na predaj akcií Dexía banky Slovensko a.s., ICO: 31575951, so sídlom: Hodžova 11, Žilina, PSČ: 010 11, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
	 Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2011 — predkladá riaditeľka PhDr. Darina Horáková
	 Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2011 predkladá riaditeľka RŠK Katarína Felcánová
	 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
	 Rôzne

K bodu 1/
P. prednostka Ing. Lýdia Adamovičová uviedla predložený materiál a skonštatovala, že materiál je ešte v štádiu rokovania. Členovia komisie jednohlasne odporúčajú uvedený materiál vziať na vedomie.
K bodu 2/
PhDr. Darina Horáková riaditeľka Knižnice Ružinov uviedla predložený materiál, ktorý podrobne zahŕňa hodnotenie činnosti a hospodárenia organizácie v I. polroku 2011. Vyzdvihla už tradičné, veľmi obľúbené podujatia ako sú napr. Krst knihy, Noc v knižnici, Žijú medzi nami a i. Pani poslankyňa PaedDr .Mária Barancová, ktorá sa zúčastnila rozboru v Knižnici Ružinov veľmi pozitívne hodnotila ich dosiahnuté výsledky a navrhuje: aby p. riaditeľka vypracovala materiál Rozvoj knižnice v horizonte 4 rokov, zaradiť do rozpočtu roku 2012 finančné prostriedky na zorganizovanie osláv 40. výročia organizácie a vypracovať hodnotenie riaditeľov našich organizácií. Členovia komisie jednohlasne odporúčajú uvedený materiál schváliť v MZ.
K bodu 3/
Katarína Felcamová riaditeľka RŠK uviedla materiál, ktorý tiež veľmi podrobne hodnotí činnosť a hospodárenie organizácie. VI. polroku 2011 sa podarilo zabezpečiť plánovanú činnosť z pridelených finančných prostriedkov a vlastných príjmov. Z hľadiska plnenie hlavných úloh vynaložené finančné prostriedky boli realizované účelne. Všetci členovia komisie jednohladne odporúčajú navrhnutý materiál schváliť v MZ.
K bodu 4/
p. Adamková uviedla predložený materiál. Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli súčinnosťou od 1.9.2011 uverejnené na stránke Ministerstva školstva
Slovenskej republiky nové finančné pásma nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, vrátane diétneho systému stravovania (celiakia, diabetes a šetriaca diéta).
Na základe vyššie uvedeného je potrebné doplniť znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 3/2008 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 239/XX/2008 zo dňa 23.09.2008 , ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a zariadeniach školského stravovania zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka.
Všetci členovia komisie jednohladne odporúčajú navrhnutý materiál schváliť v MZ.
Ing. Pavol Šmilňák predseda komisie
V Bratislave 25. 8. 2011 Zapísala, Mgr, M. Bartáková


