

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 4. 6. 2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Návrh na prenájom školských priestorov budovy ZŠ Kalinčiakova 12
3/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 2:
1/Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava s.r.o. 
   za účelom prevádzkovania súkromnej školy
Súčasný stav ZŠ Kalinčiakova 12:
Budova ZŠ bola navrhovaná ako 25 triedna škola s kapacitou 500 - 550 žiakov. V súčastnosti v šk.r.2011/2012 má škola 13 tried s 262 žiakmi, čo predstavuje 50% kapacitné využitie. V najbližších rokoch sa predpokladá (vzhľadom na zameranie školy) 14 tried s počtom 350 žiakov.
O účele prenájmu školských priestorov budovy ZŠ Kalinčiakova komisiu informoval jeden z konateľov súkromnej školy s vyučovacím jazykom anglickým EIS Bratislava s.r.o. pán Jozef Mačák.
Predmetom nájmu pre šk.rok 2012/2014 bude 7 účební situovaných na 4.nadzemnom podlaží. a k tomu prislúchajúce dve chodby a sociálne zariadenia pre dievčatá a chlapcov. Ide o 522,42 m2 celkovej prenajatej plochy vo výške nájomného 18,59,-€ za 1m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne. Celková súma za prenájom pre obdobie júl 2012 až jún 2013 (12 mesiacov) činí 9 711,79,-€ bez DPH. Uvedená súma nezahŕňa mesačné platby za energie, ktoré bude nájomca nad rámec uvedenej sumy uhrádzať na základe vystavenej faktúry.
Súkromná škola EIS Bratislava s.r.o. plánuje zriadiť v priebehu niekoľkých rokov 13 tried (po jednej v ročníku) s maximálnym počtom 260 žiakov. Momentálne súkromná škola nie je zaradená do siete škôl v SR, plne sa bude financovať z vlastných zdrojov a z príspevkov jej rodičov. Prenajatie priestorov prinesie :
-nutné zmeny v doterajšej organizácii, 
-určité obmedzenia pre ZŠ Kalinčiakova, 
-náročnejšie zostavenie rozvrhov na zabezpečenie rozličných režimov škôl, aby školy
 mohli plniť svoje školské programy, zamerania
-zvýšené nároky na vyučujúcich a personál oboch škôl
-bude nutné vykonať zmeny v školskom programe ZŠ Kalinčiakova
-oboznámiť radu školy s nastávajúcimi zmenami
-zrušiť dlhodobý prenájom Karate klubu Monarch Bratislava
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Aj napriek uvedeným skutočnostiam je škola schopná pristúpiť k riešeniu danej situácie tak, aby vyhovovala obom stranám.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4

2/ Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre Športový 
   klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu.
Komisiu informoval riaditeľ ZŠ Kalinčiakova pán Dušan Noga, zdôraznil: základná škola má v správe trávnaté futbalové ihrisko, ktoré bolo zrekonštruované po MS v ľadovom hokeji v spolupráci so zväzom ľadového hokeja. Jeho bežná ročná prevádzka (prevzdušňovanie, smykovanie, pieskovaníe, podsievanie, chemické ošetrovanie, hnojenie, valcovanie a pravidelné kosenie )pre školu činí 15 000 ,-€. Vzhľadom na finačnú situáciu školy (262 žiakov), pridelené prostriedky nestačia na bežnú prevádzku školy. Z tohto dôvodu škola hľadala nájomcu na poobedňajší čas tak, aby bola zachovaná primeraná kvalita futbalového ihriska a zároveň by spolupráca s nájomcom mohla priniesť zväčšený záujem o športové futbalové triedy. Nakoľko futbalový zväz ŠK Slovan Bratislava a Inter Bratislava neprejavili záujem, škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s klubom ŠK DOMINO, ktorý vo vlastnej réžii a na vlastné náklady zabezpečí starostlivosť o futbalové ihrisko. Nájomca fotokópiami účtov a faktúr musí zdokladovať 80% svojich ročných nákladov na ihrisko prenajímateľovi.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia
Hlasovanie : prítomní : 4
                     za :           4






                                                                                            Ing. Andrea Vítková, v.r.
                                                                           predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie






Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 5.6.2012



