Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa  16. 10. 2012



Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnení: PeadDr. Mária Barancová


PROGRAM:  
	Diskusia s riaditeľkami materských škôl o  presune zabezpečenia ekonomickej a personálnej agendy z materských škôl na miestny úrad.
	Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach   

      samosprávy MČ Bratislava - Ružinov
                                       Predkladá: Miestny kontrolór
	Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach materských a základných škôl za školský rok 2011/2012.                                

4.   Rôzne




K bodu 1/

     Za účasti predkladateľa návrhu  vicestarostu Mgr J. Buocika a starostu Ing. D. Pekára boli diskutované navrhované opatrenia. Riaditeľky materských škôl jednohlasne odmietli navrhované opatrenie, rozporovali hlavne to, že predkladateľ materiál predložil jednostranne bez dohody s nimi. Vicestarosta prisľúbil  vyhodnotenie dopadov opatrenia po štvrť resp. polroku s jeho prípadnou revíziou.

K bodu 2/  

     Miestny kontrolór p. Ing Harman uviedol materiál Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Ružinov.
V predloženom materiáli v rámci jeho aktualizácie boli vykonané hlavne tieto úpravy:

     1)   nahradenie textu v názve uvádzaných zákonov
           platnom znení      novým textom      v znení neskorších predpisov       
     2)   zjednodušenie názvu zákona (napr. strana 3, poznámka pod čiarou č. 2)
     3)   akceptovanie zmeny v dôsledku novelizácie zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
           zriadení v znení neskorších predpisov (napr. na strane 5)
     4)   akceptovanie zmeny názvu smernice „Zásady vybavovania sťažností 
     v podmienkach MČ Bratislava – Ružinov“ platných od 15. marca 2000   
     (napr. strana 6)
     5)   akceptovanie novelizácie internej smernice o finančnej kontrole platnej od 
           2.4.2012, ktorá doteraz bola vydaná ako príloha č. 6 Obehu dokladov (napr.  
           strana 7, 8,)
     6)   rôzne drobné opravy textu (napr. strana 9, 13,15,16)
     7)   oprava znenia článku 23 spôsobené vydaním novelizácie internej normy 
           o vybavovaní petícií a článku 25 zrušovacie ustanovenia. 
Členovia komisie predložený materiál jednohlasne vzali na vedomie.

K bodu 3/

Mgr. Bartáková pracovníčka  referátu KSG uviedla predložený materiál Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti. Školy musia postupovať v zmysle Vyhl. Ministerstva školstva č.9/2006 Z.Z. o štruktúre a obsahu správ a výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Zdôraznila, že je povinnosťou škôl predložiť tieto správy zriaďovateľovi do 31. októbra 2012 a s číslom uznesenia do 31. decembra 2012 sú školy povinné ich zverejniť. Komisia jednohlasne odporúča materiál schváliť v MZ.
     Členovia komisie jednohlasne vzali predložený materiál na vedomie a odporučili ho schváliť v miestnom zastupiteľstve.

K bodu/Rôzne

     Miestny kontrolór p. Ing Harman požiadal komisiu o návrhy kontrol do plánu práce na rok  2013.  Predseda  komisie   Ing   Šmilňák   dal do  plánu    kontroly  na  MŠ   Piesočná
(v súvislosti s výmenou riaditeľky MŠ) 







                                                                                             Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                                 predseda komisie















V Bratislave,  19. 10. 2012
Zapísala : Mgr. M. Bartáková



