
Zápisnica 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 24.08.2020 

 

 
MsÚ-2020/34915-ŠÚ 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Informácie o pristúpení ZŠ do Spoločného školského úradu Kežmarok 

3. Začiatok nového školského roka 2020/2021 – informácie 

4. Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/2020-MsZ pre školy a školské zariadenia 

v pôsobnosti MsÚ Kežmarok pre rok 2020  

5. Rôzne 

6. 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: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0.   

 

2. Informácie o pristúpení ZŠ do Spoločného školského úradu Kežmarok 

 

- vedúci odd. školstva Mgr. L. Petras informovala členov komisie školstva 

o rokovaniach so starostami obcí Vlkovce, Podhorany a Toporec ohľadom ich záujmu 

pristúpiť od budúceho kalendárneho roku do spoločného  Školského úradu Kežmarok, išlo by 

o ZŠ, ktoré majú spolu cca 1 200 detí, čím by mesto mohlo zamestnať ďalšieho metodika 

a získalo by aj ďalšie finančné prostriedky na správu školského úradu. 

 

Uznesenie č. 4 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť od roku 2021 pristúpenie obcí 

Vlkovce, Podhorany a Toporec do Spoločného školského úradu Kežmarok. 

 

za: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

3.  Začiatok nového školského roka 2020/2021 – informácie 

 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu 

zatvárať školy celoplošne, preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové 

podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie ( školy sa budú 

riadiť vlastným semaforom). Manuál bol zaslaný prostredníctvom zriaďovateľa 

jednotlivým školám a škol. zariadeniam, ktoré sú povinné ho dodržiavať. Okrem manuálu 



školy obdržali aj organizačné pokyny pre škol. rok 2020/2021, riaditelia organizácií si 

môžu prispôsobiť niektoré odporúčania na svoje podmienky, na dodržiavanie pokynov 

bude dôsledne dohliadať zriaďovateľ, 

- členov komisia zaujímalo ako sú školy pripravené na zabezpečenie činnosti aj zo strany 

nákupu dostatočného množstva dezinfekcie, rúšok a iných hygienických potrieb, boli 

informovaní , že všetkého je dostatok a aj po finančnej stránke ich potreby budú 

uspokojené príspevkom MŠVVaŠ SR na ich ďalšie zakúpenie, 

- diskutovalo sa aj o zabezpečení stravovania žiakov, hygieny, rozostupov a organizácie 

pri vydávaní obedov, je nevyhnutné odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytli už v minulom 

školskom roku, 

-  začiatku škol. roka bude predchádzať stretnutie štatutárov s p. primátorom a tiež 

pracovná porada s vedúcim odd. školstva, na ktorom by sa mali doladiť všetky 

podrobnosti ohľadom bezproblémového zvládnutia príchodu žiakov do škôl. S výstupmi 

porád budú oboznámení tak zamestnanci , ako aj rodičia žiakov. 

  

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/2020-MsZ pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti 

MsÚ Kežmarok pre rok 2020  

 

-členom komisie bol elektronickou formou doručený Návrh na úpravu rozpočtu č. 4/2020-

MsZ pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti MsÚ Kežmarok pre rok 2020, s ktorým ich 

oboznámila, Mgr. I.Kušmíreková , upozornila, že je možné, že sa do návrhu doplní ešte 

úprava ohľadom dotácie na stravovanie žiakov. 

  
Úprava rozpočtu súvisí s:  

   a) úpravou bežných príjmov škôl a školských  zariadení spolu vo výške  47 793,- €.   
 

     

     Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €: 
   

     

     
Kód 

ekonom. 
klasifikácie Názov položky 

Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

  
 

      

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 85 3 025 3 110 

311 RO -ZŠ, Nižná brána 8 430 1 570 2 000 

292019 RO -ZŠ, Nižná brána 8 0 450 450 

312001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  59 500 5 000 64 500 

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  177 83 260 

331001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38  3 100 920 4 020 

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38      0 

311 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 400 400 

453 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 5 998 5 998 

223003 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 25 000 25 000 

292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 100 100 

312007 RO - Centrum voľného času 500 -280 220 

212003 RO - Centrum voľného času 300 260 560 

223002 RO - Centrum voľného času 10 000 5 267 15 267 

          

  SPOLU              47 793   



  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

 
  

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €: 
   

     

     

     

Program Názov položky 
Schválený 
rozpočet 

Návrh  
úpravy 

Upravený 
rozpočet 

          

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 928 836 5 045 1 933 881 

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 552 850 5 045 1 557 895 

  RO - ŠKD, Nižná brána 8 87 229 0 87 229 

  RO - ŠJ, Nižná brána 8 288 757 0 288 757 

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 517 358 6 003 1 523 361 

z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 311 144 6 003 1 317 147 

  RO - ŠKD, Hradné námestie 38 79 135 0 79 135 

  RO - ŠJ, Hradné námestie 38 127 079 0 127 079 

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 813 436 31 498 1 844 934 

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 419 979 400 1 420 379 

  RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 93 642 0 93 642 

  RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 299 815 31 098 330 913 

9.3.1 RO - Centrum voľného času 152 285 5 247 157 532 

          

  SPOLU   47 793   

 

 

 

Uznesenie č. 5 

 Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu   

č. 4/2020 - MsZ pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti MsÚ Kežmarok pre rok 

2020,  tak ako bol pripravený oddelením školstva, mládeže a športu aj vrátane 

doplnenia možných úprav. 

 

 

za: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

5. Rôzne 

 

-vedúci odd. školstva, mládeže a športu informoval členov komisie o podaní žiadosti OÚ v 

Prešove na získanie finančných prostriedkov v celkovej výške 73 000,- €, vzhľadom 

k vzniknutému havarijnému stavu v ZŠ s MŠ , Nižná brána, materiály boli odobrené po 

technickej aj administratívnej stránke, čakáme koľko finančných prostriedkov bude škole 

pridelené, 

- členov komisie zaujímalo v akom štádiu je nájomná zmluva medzi mestom a ZŠ s MŠ sv. 

Kríža – zatiaľ prebiehajú rokovania medzi mestom a rímskokatolíckym biskupstvom, ako 

zriaďovateľom, 

- diskusia prebehla aj ohľadom návrhu, či by nebola možná výmena škôl ZŠ Grundschule 

a ZŠ s MŠ sv. Kríža  



- členov komisie zaujíma ako je na začiatok školského roka pripravená ZŠ s MŠ  sv. Kríža 

v súvislosti so zabezpečením hygienických podmienok  pre žiakov z dôvodu pandémie 

COVID 

 

Uznesenie č. 6 

 Komisia školstva a mládeže odporúča vedeniu mesta Kežmarok požiadať 

cirkevného  zriaďovateľa ZŠ s MŠ sv. Kríža o informácie ohľadom komplexného 

zabezpečenia ochrany žiakov pred druhou vlnou pandémie COVID . 

 

za: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

-vedúcim odd. školstva, mládeže a športu  bola podaná informácia ohľadom personálneho 

zabezpečenia CVČ, nakoľko predčasne sa funkcie riaditeľky vzdala  Mgr. Lindemanová a tiež 

z dôvodu odchodu do dôchodku jednej pedagog. zamestnankyne. Vedením CVČ je toho času 

poverený Mgr. L. Petras. 

 

 

6. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a rozlúčila sa. 

 

 

 

V Kežmarku 26.08.2020           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  


