Zápisnica
zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 29.01.2019
MsÚ-2019/1763-ŠÚ
Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Financovanie originálnych kompetencií – informácia
750. výročie udelenia mestských práv Kežmarku
Kalendár zasadnutí Komisie školstva a mládeže
Rôzne
Záver

1. Otvorenie a schválenie programu
Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta
Sabolová, všetkých prítomných členov privítala. Z dôvodu nového volebného obdobia , došlo
aj k zmene členov komisie, preto vyzvala všetkých členov , aby sa predstavili a oboznámila
ich s programom zasadnutia, kde do bodu rôzne doplnila problematiku adopcie hrobov
významných osobností, ktoré sa nachádzajú na kežmarskom cintoríne.
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

2. Financovanie originálnych kompetencií – informácia
- členovia komisie boli pani Mgr. Ivetou Kušmírekovou oboznámení s financovaním
originálnych kompetencií v zmysle platného VZN č. 11/2018 prijatého na zasadnutí MsZ, dňa
13.12.2018. Taktiež boli informovaní ohľadom financovania prenesených kompetencií
a úprav účelových a kapitálových prostriedkov.
3. 750. výročie udelenia mestských práv Kežmarku
Predsedníčka školskej komisie informovala členov komisie v súvislosti s prípravou
osláv 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku o vytvorení špeciálnej komisie ,
ktorej predsedníčkou je pani poslankyňa PhDr. Eleonóra Baráthová. Na zabezpečenie
sprievodných aktivít mesto vyčlenilo sumu 50 000,- €, očakáva pri príprave osláv pomoc,
podnety a návrhy aj od ostatných komisií pri MsZ. Sprievodné podujatia budú prebiehať
v čase od januára až do septembra, v ktorom by mali vyvrcholiť. V súvislosti s prípravou
osláv sa uskutočnila aj porada riaditeľov škôl s vedením mesta , o ktorom členov komisie
informovala vedúca oddelenia školstva Mgr. V.Černohorská, oboznámila ich s dosiaľ
navrhovaným programom, nie všetkým aktivitám boli riaditelia naklonení. V súvislosti

s touto problematikou prebehla medzi členmi komisie školstva a mládeže diskusia. Návrhy
a podnety, ktoré by mohli obohatiť program osláv 750. výročia prednesie vedúca oddelenia
školstva pani PhDr. Eleonóre Baráthovej a jej komisii, ide o návrh posunúť termín
študentského festivalu remesiel ( organizuje SOŠ ,Biela Voda) z júna na september, výtvarnú
súťaž žiakov zmeniť na výstavu prác žiakov, vedomostnú súťaž o Kežmarku nahradiť
zábavnou aktivitou pripomínajúcou skôr športovo-vedomostnú súťaž v zmysle „Pevnosť
Boyard“ a zapojiť do nej rôzne kategórie súťažiacich, taktiež požiadať o spoluprácu aj
Parlament mládeže v meste.

Uznesenie č. 1
Komisia školstva a mládeže odporúča, aby sa vytvorila celková koncepcia osláv
750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku a ZŠ spolu so SOŠ mohli participovať
na jednotlivých podujatiach, taktiež aby sa školy a školské zariadenia v prvom polroku
školského roka viac sústredili na výklad histórie mesta Kežmarok a prijateľnou formou
ho zahrnuli do vyučovacieho procesu .
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kalendár zasadnutí Komisie školstva a mládeže
Predsedníčka komisie školstva a mládeže informovala členov komisie o potrebe
plánovania zasadnutí komisie minimálne 15 dní pred termínmi zasadnutí MsZ , následne sa
členovia dohodli na predbežných termínoch (9.4., 4.6., 27.8., 8.10., 26.11.,). Dňom zasadnutí
bude utorok , v čase o 14:00 hod.
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
5. Rôzne
-predsedníčka komisie požiadala vedúcu odd. školstva o informáciu ohľadom
rekreačných poukazov pre zamestnancov školstva . Nový zákon sa týka organizácií, ktoré
majú viac ako 50 zamestnancov, teda sa týka všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kežmarok. V súvislosti s touto problematikou mesto pripravuje novú smernicu, v zmysle
ktorej bude postupovať a s ktorou oboznámi svoje organizácie.
Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta , aby sa zaoberalo problematikou
financovania rekreačných poukazov škôl.
-členovia komisie sa zaoberali aj zmenou financovania stravovania žiakov ZŠ, ktorá
bude v platnosti od septembra 2019. Táto problematika sa riešila aj na pracovnom stretnutí p.
prednostky s riaditeľmi ZŠ, výstupom porady bolo stanovenie termínu - 15.2.2019, do kedy
bude ukončený prieskum ohľadom počtu žiakov, ktorí budú mať záujem sa od septembra
stravovať v ŠJ, v súvislosti s tým bude potrebné zabezpečiť školské jedálne z hľadiska
priestorov, materiálneho vybavenia, finančného a personálneho zabezpečenia. Predpokladá sa,
že finančné prostriedky na rozšírenie kapacít jedálni poskytne aj štát prostredníctvom
projektov-výziev, do ktorých sa bude možné zapojiť.

Všetci prítomní členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné uvažovať tak, že
v školských jedálňach sa budú stravovať všetci žiaci, preto je potrebne pripraviť a zabezpečiť
všetky podmienky na to, aby to bolo možné a situáciu riešiť, čo najrýchlejšie.
Predsedníčka komisie školstva a mládeže informovala členov o možnosti „adopcie“
hrobov významných osobností nachádzajúcich sa na mestskom cintoríne, základnými alebo
strednými školami, za účelom ich udržiavania a úprav. Zoznam týchto hrobov má Komisia
kultúry . Navrhla, že písomne osloví vedenie ZŠ a SOŠ v meste Kežmarok s týmto návrhom,
aby mali možnosť si vybrať hroby, o ktoré sa budú starať.
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

- člen komisie Mgr. Ľ. Kovalský informoval členov komisie o projekte „ Klubovňa
mladých“, ktorý chce realizovať v meste Kežmarok p. Barnášova. Práca je založená na
dobrovoľníctve , bude vytvorených 5 mládežníckych skupín, ktoré budú nápomocné mestu pri
rôznych aktivitách, pomoci pri učení, doučovaní detí deťmi, tvorbe projektov, o ktoré majú
záujem mladí ľudia, pomoci riešenia problémov mladých, zavedenie predmetu – životológia
na SŠ a ďalšie. Na realizáciu projektu p. Barnášová nežiada od mesta finančné prostriedky,
ale ma záujem o prenájom priestoru od mesta za prijateľný nájom.
Uznesenie č. 2
Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta , aby sa zaoberalo a podporilo
myšlienku realizovania projektu „ Klubovňa mladých“.
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

-členka komisie p. Ľudmila Rochová požiadala svojich kolegov o podporu pri získaní
priestorov pre Radu ZO OZ pracovníkov školstva a vedy, nakoľko o pôvodné priestory v MŠ,
Severná, táto organizácia prišla. Dôležité dokumenty uskladňuje prechodne doma.
Uznesenie č. 3
Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta , aby pomohlo nájsť vhodné
priestory pre organizáciu Rady ZO OZ pracovníkov školstva a vedy.
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

6. Záver
Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová poďakovala všetkým
prítomným za účasť a rozlúčila sa.

V Kežmarku 05.02.2019
Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková

PhDr. Marta Sabolová
predsedníčka komisie školstva

