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 Zápisnica č. 4

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 29. 4.  2019

Prítomní: Ing. Marcela Kulifajová, PaedDr. Mária Barancová, p. Nikolaj Gečevský,      
                Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, Mgr. Boris Čechvala 
                
Neprítomný:– p. Silvia Pilková - ospr., Ing. František Bolgáč – ospr.
                          
PROGRAM:   

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Pripomienky k Návrhu VZN – Prijímanie detí do materskej školy
 3. Rôzne 
 4.  Záver




K bodu 1:

Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka komisie. Informovala o dôvodoch mimoriadneho zasadnutia komisie.

K bodu 2:

            Mgr. Kopún prítomných informoval o pripomienkach verejnosti k návrhu VZN. Komisia postupne rozanalyzovala jednotlivé pripomienky, zaoberala sa ich vyhodnotením.  Akceptovala pripomienku pani Hollešovej  a na jej základe  navrhla zmenu znenia § 5 ods. 4 písmeno g) návrhu VZN.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „ Návrh VZN – Prijímanie detí do materskej školy“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov s navrhnutou zmenou textu § 5 ods. 4 písmeno g) návrhu VZN.



Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6

         
 K bodu 3:

             Mgr. Matúšek  rozoberal problém účasti člena komisie počas súbehu dvoch komisií, konkrétne KŠKaŠ a KÚPŽP.  Žiada, aby sa problém vyriešil dohodou dotknutých predsedov a tajomníkov. Toto však nie je kompetencia tajomníkov, ale predsedov komisií. Komisia školstva sa zhodla na posune začiatku stretnutí z 15.00 h na 14.30 h.

Hlasovanie:   Prítomní:  6
          	                         Za:  6

          Ďalej informoval o zasadnutí Rady školy pri MŠ Bancíkovej a havarijnej situácii v objekte MŠ Bancíkovej. O riešenie situácie požiadal Ing. Jurkovičovú a prednostu MÚ MČ Bratislava-Ružinov, Mgr. Pavla Balžanka. Navrhol komisii takéto skutočnosti riešiť efektívnejšie vo veci hlasovania, napr. formou per-rollam. Pani predsedníčka hovorila o potrebe obdobných postupov pri riešení situácie v materských školách, aké sa praktizovali pri  základných školách. Je nutné zmapovať  situáciu v jednotlivých MŠ a potom podľa závažnosti problémov vypracovať harmonogram prác.
           PaedDr. Barancová postúpila informácie zo zasadnutia Rady pri ZŠ Nevädzová. Podľa vyjadrenia pani riaditeľky vzhľadom na kapacitu školy nebude možné umiestniť cca 40 rajónnych detí. Pani Barancová navrhla zorganizovať stretnutie starostu MČ s riaditeľkou školy a problému sa venovať.


K bodu 11:

Pracovné stretnutie ukončila Ing. Kulifajová. Konalo sa v čase 15:00 – 17:20 hod. 



                                                                                                Ing. Marcela Kulifajová v. r.
                                                                                                  predsedníčka komisie




V Bratislave   3. 5. 2019
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.

