
Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 21. 1. 2014

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny

PROGRAM:.       
	Súpis  opráv v kultúrnych zariadeniach CULTUS Ružinov, a. s.

                                              predkladateľ: Mgr. Eva Filanová, riaditeľka
                                                                                                CULTUS Ružinov, a.s. 

                           2.  Informácia – Zápis detí do I. ročníka základných škôl a Príjímanie 
                                detí do materských škôl pre školský rok 2014/2015

                                                                          predkladateľ: Mgr.Viera Kováčová
                                                                                                 ved. ref. ŠaŠZ

                           3.  Vystúpenie vedúcej sekcie materských škôl
                                                                          predkladateľ: Oľga Ličková
                                                                                                 vedúca sekcie MŠ

4.   Rôzne 

                                 
       Stretnutie otvorila prednostka MÚ, Mgr. Zuzana Maturkaničová. Prítomných  oboznámila s dôvodmi zmeny tajomníčky komisie a predstavila im novú tajomníčku – Mgr. Janku Lukáčovú. Informovala, že zmena tajomníčky nastane aj v grantovej komisii. 
       Na referáte metodiky škôl na pracovné miesto p. Peričovej, ktorá odchádza do dôchodku, nastúpi od 1. 3. 2014 Mgr. Eva Pindjáková
           
K bodu 1

       Riaditeľka CULTUS-u Ružinov, a. s. prítomných podrobne oboznámila s predloženým materiálom. Informovala o skutočnosti, že pod CULTUS Ružinov, a.s. patria  DK Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz, SD Trávniky. Zvlášť venovala pozornosť každému objektu a upozornila na najakútnejšie opravy, ktoré si vyžaduje. Materiál je rozdelený na časť nevyhnutných opráv, ktoré by boli financované z rozpočtu  CULTUS –u  Ružinov, a.s. a nevyhnutné opravy, ktoré by boli financované mimo rozpočtu CULTUS –u  Ružinov, a.s.   
     Upozornila na skutočnosť, že na opravy môže požiť iba polovicu pridelených finančných prostriedkov. Druhú polovicu musí nechať ako zálohu na vyplatenie vzniknutých havarijných situácií, ktoré sú časté.  
    Všetky štyri objekty majú problém s kanalizáciou, no nevie to finančne odhadnúť.
    Požiadala o informovanosť pri zámere opráv. Zbytočne nechce investovať do malých opráv, ak by šlo o väčšiu rekonštrukciu jedného objektu. V takomto prípade navrhla realizovať opravy v KD Nivy.
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     PaedDr. Barancová navrhla prerokovať s poslancami, aby sa finančné prostriedky určené na zimnú údržbu, v prípade že sa ušetria, investovali do opráv spoločenských domov.
      Mgr. Jančošeková sa zaujímala o úspešnosť prenájmov voľných priestorov v spoločenských domoch. Mgr. Filanová informovala, že voľné priestory sa využívajú, ale prenajíma ich za nižšie sumy. Menej výhodné priestory však  nie sú obsadené. Celkovo za prenájmy získava menej finančných prostriedkov. 

Komisia školstva, kultúry a športu  prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Súpis opráv akciovej spoločnosti CULTUS na rok 2014 s predbežným  vyčíslením nákladov“


    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5


K bodu 2

     Mgr. Kováčoová informovala o zápise detí do 1. ročníka ZŠ a prijímaní detí do MŠ.
     Zápis sa uskutoční dňa 7. 2. –8. 2. 2014 v súlade s VZN č. 4/2008  a VZN č.34/2013.
Referát metodiky škôl bude vykonávať kontroly pripravenosti a priebehu zápisov na jednotlivých školách.
     Zber žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materskej školy prebehne v dňoch 3. 3. –17. 3. 2014. Riaditeľky budú upozornené na dodržiavanie stanovených kritérií a so zriaďovateľom dohodnutých podmienok.
     Ing. Šmilňák sa informoval, či sa plánovaným zrekonštruovaním priestorov pre materské školy na Sklenárovej ulici zabezpečí dosiahnutie  prijatia všetkých ružinovských detí, ktoré budú spĺňať kritériá prijatia. Mgr. Kovačová odpovedala, že minulý rok neuspokojili cca 40 Ružinovčanov. Priestormi na Sklenárovej by sa situácia mala vyriešiť. Dve novootvorené triedy by mali poskytnúť miesto 40-42 deťom. Nemali by byť neprijaté ružinovské deti, ktoré spĺňajú kritériá prijatia.


K bodu 3
     P. Ličková, vedúca sekcie MŠ, predložila komisii materiál na odporúčanie pána starostu, s ktorým sa už o predmetnej záležitosti rokovalo na sekcii riaditeliek MŠ. 
     Informovala, že riaditeľky materských škôl nežiadajú vrátenie ekonómok na materské školy, ale požadujú upraviť spôsob ohodnotenia riaditeliek za výkon nových ekonomických prác. Požadujú jednotnú odmenu 150,- € v čistom pre každú riaditeľku a k tomu zohľadnenie počtu elokovaných pracovísk sumou 20,-€ za jedno pracovisko. Metodika ohodnotenia riaditeliek podľa počtu detí jednotlivých MŠ sa im zdá vzhľadom na úkony, ktoré vykonávajú, nespravodlivá.

     Komisia sa oboznámila s požiadavkou riaditeliek materských škôl a prediskutovala predmetnú problematiku. 
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     Podporuje návrh na úpravu odmeňovania riaditeliek MŠ a odporúča upraviť systém odmeňovania za novú ekonomickú agendu, t. j. zrušiť spôsob výpočtu podľa počtu žiakov v MŠ a zapracovať jednotnú odmenu vrátane príplatku za elokované pracoviská.

Komisia školstva, kultúry a športu  prerokovala a

1/                                      berie na vedomie 
predložený materiál 


2/                                           odporúča 
zapracovať zmeny do spôsobu odmeňovania riaditeliek MŠ v súvislosti s doplnenou ekonomickou agendou, t. j. zrušiť spôsob výpočtu odmeny podľa počtu žiakov v MŠ a zapracovať jednotnú odmenu vrátane príplatku za elokované pracoviská podľa požiadaviek riaditeliek.


    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5


K bodu 4
    
     P. prednostka komisiu informovala o materiáli „Záväzok mestskej časti Bratislava – Ružinov vyriešeniu priestorových problémov ZUŠ Exnárova 6 a MŠ Bancíkovej, EP Exnárova 6. Materiál bol predložený miestnej rade. Podľa jej požiadaviek bude upravený a následne predložený komisii.





                                                                                               Ing. Pavol Šmilňák, v. r.
                                                                                                            predseda

                                                         
                                                        



    







V Bratislave dňa 22.1.2014                                                           
Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová, v. r.

