
Zápisnica 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 15.04.2019 

 

 
MsÚ-2019/26698-ŠÚ 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Návrh na zmenu  VZN o financovaní originálnych kompetencií  

3. Zmeny v sieti škôl a škol. zariadení 

4. Adopcia hrobov na hist. cintoríne 

5. Výberové konania na riaditeľov škôl 

6. Deň učiteľov- informácia 

7. Školské stravovanie od 1.9.2019- informácia 

8. Školské projekty na rok 2019 

9. Program k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku 

10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- OZ “ Priatelia dieťaťa“ 

11. Záver 

 

 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

  Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta 

Sabolová, všetkých prítomných členov privítala a oboznámila ich s programom zasadnutia, do 

ktorého doplnila bod rôzne. 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

2.  Návrh na zmenu  VZN o financovaní originálnych kompetencií  

 

 

- členovia komisie boli pani Mgr. Ivetou Kušmírekovou oboznámení s postupom 

prípravy Návrhu na zmenu VZN o financovaní originálnych kompetencií, čomu predchádzala 

analýza predpokladanej finančnej potreby tak mzdových , ako aj prevádzkových nákladov 

jednotlivých škôl a školských zariadení. Najväčší nedostatok finančných prostriedkov je 

v MŠ, ale aj v školských jedálňach a ZUŠ. Z tohto dôvodu boli upravené nápočty na žiakov 

oproti r.2018 pri MŠ a ŠJ o 15%, v ŠKD o 12%, taktiež v ZUŠ o 12%, CVČ o 7%, súkromné 

a cirkevné školské zariadenia boli dofinancované do 100% výšky škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe prepočtov bola pripravená aj Úprava 

rozpočtu č. 3/2019 – MsZ, celkové navýšenie finančných prostriedkov je vo výške 

cca124 142,-€ 

 

 



Úprava rozpočtu súvisí s:  
   a) návrhom na zmenu VZN o financovaní škôl a školských zariadení ( spolu vo výške 124 142,- €) , 

b) pridelením kapitálových prostriedkov ZŠ Grundschule na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie  

kotolne vo výške 6 000,- €, 
   c) pridelením finančných prostriedkov školám a škol. zariadeniam na realizáciu projektov spolu 

vo výške 9 000,-€. 
   

     V roku 2019 Mesto Kežmarok realizovalo výmenu umelého trávnika v areáli ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, 
na základe zmluvy odielo z roku 2018. Cena diela bola vysúťažená vo výške 18 555,12€. Mesto 
získalo  
dotáciu na podporu a rozvoj športu z Úradu vlády SR vo výške 10 000€. Rozdiel FP je potrebné 
upraviť  

zvýšením výdavkov vo výške 8 600€ v prvku 9.2.3 ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD. 
 

  
  

 
  

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €: 
   

     

Program Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 448 498 19 700 468 198 

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 257 874 11 019 268 893 

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 240 794 10 934 251 728 

9.3.1 RO - Centrum voľného času 167 951 784 168 735 

9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 390 760 15 920 406 680 

9.4.2 RO - Základná umelecká škola, Petržalská 393 545 12 845 406 390 

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 713 129 16 639 1 729 768 

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 197 113 1 000 1 198 113 

  RO - ŠKD, Nižná brána 8 61 600 1 813 63 413 

  RO - ŠJ, Nižná brána 8 277 908 6 112 284 020 

  RO - MŠ, Nižná brána 8 176 508 7 714 184 222 

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 196 022 4 712 1 200 734 

z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 122 841 2 450 1 125 291 

  RO - ŠKD, Hradné námestie 38 68 792 2 030 70 822 

  RO - ŠJ, Hradné námestie 38 4 389 232 4 621 

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 678 879 7 576 1 686 455 

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 317 879 0 1 317 879 

  RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 89 936 2 646 92 582 

  RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 271 064 4 930 275 994 

  SPOLU   100 129   

     Bežné výdavky  v €: 
   

     
Program Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou 89 528 4 441 93 969 

9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou 157 500 5 569 163 069 

9.1.7 MŠ pri ZŠ sv.Kríža s jedálňou 351 044 17 414 368 458 

9.2.3 ZŠ Nižná brána s jedálňou a ŠKD 4 108 8 600 12 708 

9.2.4 ZŠ sv.Kríža s jedálňou a ŠKD 131 013 5 589 136 602 

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo OK 9 000 -9 000 0 

  SPOLU   32 613   

     

     



     

     Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií  v €:   
 

  

  
  

 
  

Program Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 6 000 6 000 

  SPOLU   6 000   

 

Vzhľadom na 100% dofinancovanie súkromných a cirkevných školských zariadení, 

boli členmi komisie vznesené námietky a dohodli sa na nasledovnom uznesení : 

 

 

Uznesenie č. 4 

Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta, aby pri príprave VZN 

o financovaní  škôl a školských zariadení pre nasledujúci rok 2020, prehodnotilo 

financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení aj vzhľadom na 

výšku nájmov a zrovnoprávnilo nájmy v súlade s platným VZN o nájmoch. 
 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh na zmenu  VZN o 

financovaní  základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení a tiež 

Návrh úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení č.3/2019-MsZ tak, ako boli 

pripravené oddelením školstva a mládeže. 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

 

3. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení 

 

O zmenách v sieti škôl a školských zariadení informovala vedúca oddelenia školstva 

a mládeže, Mgr. V.Černohorská, ktorá členov komisie oboznámila s postupom pri vyradení 

ZUŠ, Petržalská zo siete škôl spolu s elokovanými pracoviskami  a ukončení jej činnosti k 

31.08.2019. V meste bude naďalej v prevádzke ZUŠ Antona Cígera, aby sa zachovali odbory, 

ktoré boli otvorené v ZUŠ, Petržalská , vytvoria sa elokované pracoviská na jednotlivých 

základných školách patriace ZUŠ Antona Cígera. Žiaci budú môcť absolvovať zápis do týchto 

odborov pre školský rok 2019/ 2020 práve v tejto škole. Momentálne sa pripravujú podklady 

pre zriadenie elokovaných pracovísk , taktiež je nevyhnutný súhlas MsZ , Celú administráciu ,  

zabezpečuje vedúca odd. školstva. Členovia komisie školstva vzniesli námietku, že táto 

problematika nebola prerokovaná na zasadnutí komisie a chcú byť informovaní o ďalšom 

postupe, upozornili na potrebu dohliadnuť na ukončenie pracovných zmlúv zamestnancov 

a prevod majetku ZUŠ, Petržalská na iný subjekt alebo mesto.  

 

 

 

 



4. Adopcia hrobov na historickom cintoríne 

 

Vedúca oddelenia školstva informovala členov komisie o prerokovaní tejto 

problematiky s komisiou kultúry, ktorá vyčíslila 110 hrobov, o ktoré by bolo potrebné sa 

postarať. Zo strany školstva je potrebné vytipovať niekoľko hrobov významných osobností, 

nie je možné sa postarať o všetky. Základné a stredné školy majú možnosť prejaviť záujem 

o adopciu hrobov do konca apríla 2019, prihlásili sa už ZŠ, Hradné námestie, SOŠ, 

Garbiarska, SOŠ, Biela Voda. Vzhľadom k tomu, že niektoré hroby sú národnou kultúrnou 

pamiatkou, je potrebné komunikovať pri výbere hrobov s Ing.E.Kelbelovou a takéto hroby 

musia byť zo zoznamu vyčlenené. 

 

5. Výberové konania na riaditeľov škôl 

 

Vedúca oddelenia školstva informovala o postupe výberových konaní na riaditeľov 

škôl, ktoré sa uskutočnia na dvoch základných školách (ZŠ Grundschule a ZŠ, Dr.D.Fischera) 

a dvoch materských školách (MŠ, Možiarska a MŠ Cintorínska), termíny odosielania 

prihlášok sú zverejnené aj na stránke mesta , po uzavretí prihlášok za účasti predsedov rád 

škôl bude nasledovať otváranie obálok vybranou komisiou. Uchádzači, ktorí spĺňajú 

podmienky budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred začatím výberového 

konania o výbere uchádzača rozhoduje Rada školy, prizvaný je aj zástupca KŠI. Rada školy 

predkladá návrh na vymenovanie riaditeľa primátorovi mesta, ktorý v lehote do 30 dní má 

možnosť vymenovať  alebo nevymenovať vybraného kandidáta. Celý proces je veľmi 

zdĺhavý. 

 

6. Deň učiteľov- informácia 

 

Oslava Dňa učiteľov sa konala 3.4.2019 v MsKs tak, ako aj predošlý rok. Pán primátor 

poblahoželal nominovaným učiteľom k ich sviatku a odovzdal im knihy a čestné uznania, 

nasledovalo malé pohostenie a divadelné predstavenie. Učitelia to ocenili. Na občerstvenie 

bolo vyčlenených málo finančných prostriedkov (1€ na osobu), preto členovia komisie sa 

uzniesli na nasledovnom: 

 

Uznesenie č. 6 

Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta vyčleniť na prípravu Dňa 

učiteľov v nasledujúcom roku viac finančných prostriedkov na zabezpečenie 

občerstvenia. 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

7. Školské stravovanie od 1.9.2019- informácia 

 

V súvislosti s novou platnou legislatívou od 1.1.2019 sa majú nárok stravovať všetky 

deti v predškolskom veku umiestnené v materských školách a od   1.9.2019 sa majú nárok 

stravovať všetci žiaci ZŠ, na ich stravu prispieva a bude prispievať štát vo výške 1,20 na 

žiaka. So stravovaním detí v MŠ nie je problém, horšie je to so základnými školami. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú 3 ZŠ, no len v dvoch máme ŠJ, na ZŠ Hradné 

námestie je len výdajňa jedla, jedlo pre žiakov sa doposiaľ zabezpečuje prostredníctvom ZŠ, 

Nižná brána. Zabezpečiť stravovanie od septembra pre všetkých žiakov ZŠ nebude možné, 



preto mesto hľadá riešenie problému formou prenájmu priestorov a vybavenia vlastnej 

kuchyne pre ZŠ, Hradné námestie. 

 

Uznesenie č. 7 

Komisia školstva a mládeže sa zaoberala informáciou o zabezpečení stravovania 

žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a upozorňuje na urýchlené 

riešenie problému stravovania žiakov ZŠ Grundschule. 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

8. Školské projekty na rok 2019 

 

Členom komisie školstva boli elektronicky zaslané žiadosti škôl a školských zariadení 

o finančné prostriedky na realizáciu projektov, oddelenie školstva má na ich realizáciu 

vyčlenených celkovo 9 000,-€, celková požadovaná čiastka od mesta bola vo výške 10 470,-€. 

Po vyhodnotení projektov a diskusii členovia komisie sa uzniesli na nasledovnom: 

 

Uznesenie č. 8 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť finančné prostriedky na 

realizáciu projektov školám a školským zariadeniam v celkovej výške  9 000,- €. 

 

 

Poradové 
číslo Škola Projekt Celková čiastka  

      v Eurách 

1. MŠ Cin. Deň Zeme 500 

2. MŠ Mož. Lesná pedagogika v MŠ 1 000 

3. MŠ Kuz. My sme malí remeselníci 1 000 

4. ZŠ Hr.n. Mám rád svoj región 800 

5. ZŠ Hr.n. 
Senzomotorický náučný 
chodník 1 650 

6. 
ZUŠ 
Cíg. 

Mladý violončelista 
Slovenska 500 

7. 
ZUŠ 
Cíg. Weilburg  2019 2 100 

8. 
ZUŠ 
Cíg. Divadlenie 2019 450 

9. 
ZŠ 
Niž.b. Olympiáda žiakov 2019 1 000 

    SPOLU 9 000 

 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

9. Program k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku 

 

Predsedníčka školskej komisie informovala členov komisie v súvislosti s prípravou 

osláv  750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku  o programe osláv, ktorý pripravila  

komisia , ktorej predsedníčkou je  pani poslankyňa PhDr. Eleonóra Baráthová. Program bol 

zaslaný aj školám a školským zariadeniam. 



- členovia komisie školstva a mládeže berú informáciu na vedomie s pripomienkami 

k programu. 

 

10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- OZ “ Priatelia dieťaťa“ 

 

Oddeleniu školstva bola doručená žiadosť o prenájom nebytových priestorov- OZ “ 

Priatelia dieťaťa“ zo dňa 7.3.2019 v zastúpení predsedníčky Jany Barnášovej. Predmetný 

nebytový priestor na ulici Petržalská 1642, Kežmarok má v pláne využívať za účelom 

zriadenia a prevádzkovania klubovne detí a mládeže mesta Kežmarok. Predmetná žiadosť 

bola prerokovaná aj v majetkovej komisii.  

 

Uznesenie č. 9 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť žiadosť o prenájom 

nebytových priestorov- OZ “ Priatelia dieťaťa“ ako prípad osobitého zreteľa, bez 

nárokov na úhradu energií a mzdy pre koordinátora, len na dobu 1 roka. 

za: 8                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

11. Rôzne 

 

Vedúca oddelenia školstva informovala členov komisie v súvislosti so zmenou legislatívy 

k 1.9.2019 je potrebné určiť nové finančné limity stravovania žiakov. Pôvodne bolo päť 

pásiem , teraz sú tri pásma. Vedúce školských jedálni sa majú dohodnúť do ktorého pásma 

budú patriť, MŠ môžu byť v odlišnom pásme ako ZŠ, podľa potreby, školy budú naďalej 

vyberať réžiu od rodičov. 

- do najbližšieho MsZ pripraví Návrh zmeny VZN na určenie finančných limitov 

stravovania 

 

12. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a rozlúčila sa. 

 

 

 

V Kežmarku 29.05.2019           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  


