
Zápisnica 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 19.05.2020 

 

 
MsÚ-2020/30989-ŠÚ 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Legislatívne zmeny 

3. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 

6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, 

základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené 

mestom Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019. 

4. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2020, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území  mesta Kežmarok v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2019 a Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019. 

5. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2020 - MsZ pre školy a školské zariadenia 

v pôsobnosti MsÚ Kežmarok pre rok 2020  

6. Zápisy žiakov do MŠ a ZŠ 

7. Rôzne 

8. 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. 

 

za: 7                  proti: 0           zdržal sa: 0.   

 

2. Legislatívne zmeny – informácia 

 

 

- predsedníčka komisie informovala členov komisie školstva o zmenách legislatívy 

v školstve  v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  v súvislosti 

s ochorením COVID-19  

- išlo o prerušenie prevádzky školských zariadení, online výuku žiakov, zmenu 

v úhrade poplatkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ , 

zmenu v podmienkach úhrady režijných nákladov v zariadeniach školského stravovania ,  

- komisia sa taktiež zaoberala odporúčaniami ohľadom obnovy prevádzky ZŠ a MŠ, 

školského stravovania  ohľadom priestorového a personálneho zabezpečenia výuky žiakov, 



dezinfekčného a hygienického zabezpečenia škôl a školských zariadení, poukázala na možné 

problémy pri aplikácií odporúčaní Ústredného krízového štábu.  

 

3. Návrh -Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje 

výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 7/2019. 

 

- členom komisie bol elektronickou formou doručený materiál s ktorým sa oboznámili 

a po krátkej diskusii sa  uzniesli nasledovne: 

 

 

Uznesenie č. 1 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh -Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť 

materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené 

mestom Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 tak, ako bol 

pripravený Oddelením školstva a mládeže s pripomienkou doplniť do bodu 1 čl. 7 

jednoznačné zadefinovanie ak dieťa vôbec nenastúpi do škol. zariadenia, tak bude 

oslobodené od poplatku. 

 

za: 7                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

4. Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2020, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území  

mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2019 

a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019. 

 

- členom komisie bol elektronickou formou doručený materiál, s ktorým sa oboznámili, 

Mgr. I.Kušmíreková informovala o potrebe zmeny platného VZN z dôvodu zníženia 

podielových daní vzhľadom na nepriaznivú situáciu súvisiacu s pandémiou 

koronavírusu, do návrhu bola zapracovaná zmena vo výške - 12%. 

 

 

Uznesenie č. 2 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh - Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území  mesta Kežmarok v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Kežmarok č. 14/2019 tak, ako bol pripravený Oddelením školstva a mládeže.  

 

za: 7                  proti: 0           zdržal sa: 0 



 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2020 - MsZ pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti 

MsÚ Kežmarok pre rok 2020.  

 

Úprava rozpočtu súvisí s:  
   a) úpravou bežných príjmov škôl a školských  zariadení spolu vo výške  -56 653,- €.   

 b) úsporou účelovo viazaných prostriedkov určenou na podporu projektov škôl a škol.zariadení  
 vo výške 10 000,-€ (školy projekty z dôvodu koronavírusu nemôžu realizovať). 

  c) návrhom na zmenu VZN o financovaní škôl a školských zariadení od apríla 2020, spolu 
 spolu vo výške -315 698,- €. 

   

     Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €: 
   

     
Kód 

ekonom. 
klasifik. 

Názov položky 
Rozpočet po 

zmenách 
Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

  
 

      

292012 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 0 92 92 

312001 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 0 600 600 

292012 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 0 43 43 

292012 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 0 69 69 

212003 RO - ZŠ, Nižná brána 8 14 500 -4 000 10 500 

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 85 85 

311 RO -ZŠ, Nižná brána 8 0 430 430 

292019 RO -ŠJ, Nižná brána 8 0 655 655 

312007 RO -ŠJ, Nižná brána 8 0 150 150 

212003 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  5 000 -2 000 3 000 

292012 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  0 13 400 13 400 

292017 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  0 75 75 

331001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  0 3 100 3 100 

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  0 177 177 

212003 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 7 000 -2 000 5 000 

292012 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 2 550 2 550 

223003 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 51 000 -51 000 0 

292012 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 0 3 559 3 559 

          

  SPOLU              -34 015   

  
  

 
  

  
  

 
  

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €: 
   

     
Program Názov položky 

Rozpočet po 
zmenách 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 584 230 -41 645 542 585 

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 318 010 -20 114 297 896 

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 307 770 -22 827 284 943 

9.1.8 RO - MŠ, Nižná brána 8 227 255 -15 502 211 753 

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 2 140 801 -26 486 2 114 315 

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 523 034 -3 485 1 519 549 

  RO - ŠKD, Nižná brána 8 90 583 -6 038 84 545 



  RO - ŠJ, Nižná brána 8 299 929 -16 963 282 966 

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 479 443 6 929 1 486 372 

z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 268 883 14 752 1 283 635 

  RO - ŠKD, Hradné námestie 38 82 664 -6 353 76 311 

  RO - ŠJ, Hradné námestie 38 127 896 -1 470 126 426 

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 882 267 -91 569 1 790 698 

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 406 167 550 1 406 717 

  RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 97 812 -7 508 90 304 

  RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 378 288 -84 611 293 677 

9.3.1 RO - Centrum voľného času 159 609 -13 183 146 426 

9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 835 135 -65 644 769 491 

          

  SPOLU   -290 041   

     Bežné výdavky v €: 
   

     
Program Názov položky 

Rozpočet po 
zmenách 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou 148 400 -13 356 135 044 

9.1.6 MŠ pri DDS s jedálňou 154 362 -13 894 140 468 

9.1.7 MŠ pri ZŠ sv.Kríža s jedálňou 437 250 -39 353 397 897 

9.2.4 ZŠ sv.Kríža s jedálňou a ŠKD 175 764 -15 707 160 057 

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 10 000 -10 000 0 

          

  SPOLU   -92 310   

     Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií v €: 
  

     
Kód 

ekonom. 
klasifik. 

Názov položky 
Rozpočet po 

zmenách 
Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

453 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 30 1 900 1 930 

453 RO -ŠJ, Nižná brána 8 11 100 -4 738 6 362 

453 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 19 800 -19 800 0 

  SPOLU   -22 638   

 

- v úprave rozpočtu bola zohľadnená zmena výdavkovej časti od apríla 2020 ( obdobím, 

keď došlo už k zníženiu podielových daní zriaďovateľa), s ktorou členovia komisie 

nesúhlasia 

 

Uznesenie č. 3 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu č.2/2020 

- MsZ pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti MsÚ Kežmarok pre rok 2020,  

s pripomienkou nie od apríla 2020, ale až od júna 2020. 

 

za: 7                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

 



6. Zápisy žiakov do MŠ a ZŠ 

 

- ohľadom zápisov žiakov do ZŠ a MŠ  členov komisie informoval Mgr. Ladislav Petras 

 

  

Počet detí, 
ktoré prišli k 
zápisu 

deti so 
žiadosťou o 
odklad PŠD 
v r. 
2020/21 

deti, ktoré 
mali odklad 
PŠD v r. 
2019/201 

plánovaný 
počet tried 

ZŠ s MŠ , Nižná brána 48 3 6 2 

ZŠ, Hradné námestie 56 8 6 2 

ZŠ, Dr.D. Fischera 77 6 14 3 

SPOLU 181 17 26 7 

 

- do ZŠ s MŠ sv.Kríža v Kežmarku bolo zapísaných 34 žiakov, predpokladaný počet 

tried je 2 

- zápisy detí do MŠ prebiehajú do konca mája 2020, preto nie je možné informovať 

o presných počtoch 

 

7. Rôzne 

  

-predsedníčka komisie informovala členov komisie o zápise študentov na SŠ, skonštatovala , 

že sa zvýšil záujem študentov o štúdium na SOŠ, Garbiarska, taktiež na Gymnáziu 

P.O.Hviezdoslava a ŠUP, znížil sa záujem o Hotelovú akadémiu v Kežmarku, 

- Mgr. Ľ.Kovalský sa informoval, či ešte existujú metodické komisie- Mgr. L.Petras 

informoval o existencii predmetových komisií na jednotlivých školách, tejto problematike 

vzdelávania pedag. zamestnancov sa chce v meste Kežmarok venovať ako externý pracovník 

MPC Prešov, 

-Mgr. Ľ.Kovalský informoval členov komisie o prípravách vytvoriť športovú triedu v ZŠ 

s MŠ, Nižná brána. Chlapci by boli v tejto triede zameraní na hokejovú prípravu, dievčatá na 

anglický jazyk, 

- predsedníčka komisie požiadala prostredníctvom zástupcov odd. školstva, riaditeľku CVČ 

o pomoc a spoluprácu pri tvorbe Koncepcie športu Mesta Kežmarok, tiež informovala 

o zámere mesta vybudovať v areáli CVČ multifunkčné ihrisko, 

- Mgr.L.Petras informoval o komplikácii v súvislosti s výstavbou ihriska, obyvateľmi 

dotknutého územia bola vypísaná petícia o vyjadrenie nesúhlasu s jeho výstavbou, z dôvodu 

možného nadmerného hluku, taktiež niektorí obyvatelia nesúhlasia s výrubom stromov, ktoré 

sa tam nachádzajú.  

 

 

7. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a rozlúčila sa. 

 

 

 

V Kežmarku 25.05.2020           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  


